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Настоящата книга за учителя е разработена с цел да подпомогне преподавателите в методическата работа по математика в съответствие с учебната програма за 5. клас.
Обучението по математика в прогимназиален етап е насочено
към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по
учебен предмет математика и с изграждане на ключови компетентности на ученика.
Самата програма определя учебното съдържание, структура и
пoследователността на тематичното разпределение за задължителна подготовка по математика в 5. клас при формиране на системата от знания и умения. Тя се реализира в рамките на 136 учебни
часа, разпределени в 34 учебни седмици.

Според учебната програма по математика за 5. клас, областите на компетентности са:
1. Числа. Алгебра (обикновени и десетични дроби, закръгляване, действия с дроби, намиране на неизвестно число,
намиране на част от число).
2. Фигури и тела (основни геометрични фигури, елементи
и свойства, куб и правоъгълен паралелепипед, развивки,
обем)
3. Функции. Измерване (периметър и лице на триъгълник,
четириъгълник, успоредник и ромб, лице на повърхнина и
обем на куб и правоъгълен паралелепипед, преминаване от
една мерна единица в друга)
4. Логически знания (разбиране на конкретно ниво на логическите съюзи, преценяване на вярност и рационалност,
образуване на отрицание)
5. Елементи от вероятности и статистика (разчитане на
информация, представена с текст, таблици, графики, сравняване на информация)
6. Моделиране (намиране на процент, определяне на лихва,
интерпретиране на резултат, моделиране с числов израз)
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Основните цели на обучението по математика в 5.
клас:
• Овладяване на знания и умения за изграждане на ключови компетентности;
• Интелектуално развитие и формиране на личностни качества
– интуиция, наблюдателност, логическа мисъл, способност за
вземане на решения, умения за анализиране и обобщение;
• Създаване на положително отношение към математиката като
част от общочовешката култура и научно-техническия прогрес;
• Изграждане на навици за екологично отношение към околната
среда.
Примерното годишно тематично разпределение е съобразено с изискванията на учебната програма и с препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни
часове за годината.
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МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА ВСЯКА УРОЧНА ЕДИНИЦА
В тези указания е обърнато внимание върху най-важните отправните точки и конкретни компоненти от всяка урочна единица. Считаме, че по този начин ще се постигне високо качество при усвояване на математическите знания и ефективно използване на учебното време.

Раздел 1: ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

Темата е разработена в 5 урочни единици, 4 от които – за преговор и 1 – за определяне на входно
равнище. Целта е учениците да преговорят следните знания и умения:
• Кои числа са естествени и как се записват в десетична бройна система с помощта на цифрите
0, 1, …, 9;
• Основните мерни единици за дължина и маса и връзките между тях;
• Изобразяване на естествените числа върху числов лъч и сравняване на естествени числа;
• Ред на действия в изрази с естествени числа;
• Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител, множител, делимо, делител при
действия с естествени числа.
УРОК
Естествени
числа.
Мерни
единици
(Преговор)

ЦЕЛИ
Припомняне на понятието естествено
число. Преговор на
основните мерни
единици за дължина и
маса и връзката между тях.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
• За записване на естествените числа се използват 10
цифри – 0, 1, 2, … , 9.
• Значението на цифрата зависи от мястото ѝ в записа
на числото.
• Най-малкото естествено число е 1 (нулата не е естествено число).
• Мерните единици за дължина (mm, cm, dm , m, km) и
маса (g, kg, t) и връзките между тях.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2; 3.
Домашна работа: зад. 4; 5; 6.

Сравняване
на естествени
числа
(Преговор)

Изобразяване на
естествените числа
върху числов лъч.
Сравняване на естествени числа.

• Началото на числовия лъч е точка, която съответства
на числото 0.
• По-малките числа се изобразяват с точки, които са
по-близо до началото на лъча.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2; 4.
Домашна работа: зад. 3; 5; 7 и 9.

Действия с
естествени
числа
(Преговор)

Преговор на действията събиране, изваждане, умножение,
деление.

Как се наричат числата при различните действия:
• Събиране: събираеми и сбор;
• Изваждане: умаляемо, умалители и разлика;
• Умножение: множители и произведение;
• Деление: делимо, делител и частно.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1 а); 1 б); 2; 3 в).
Домашна работа: зад. 4; 5; 6.
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УРОК
Ред на действия. Намиране на неизвестно число
(Преговор)

ЦЕЛИ
Преговор на реда на
действия при изрази,
съдържащи аритметични действия и
скоби. Как се намира
неизвестно число в
дадено равенство.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
• Правилата за пресмятане на числови изрази (най-напред се извършват действията в скобите; след това
умножение и деление; накрая събиране и изваждане).
• Правилата за намиране на неизвестно събираемо,
умаляемо, умалител.
• Правилата за намиране на неизвестен множител, делимо, делител.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1 а); 2.
Домашна работа: зад. 3; 4; 5.

Входно
равнище
(Преговор)

Определяне на нивото
на усвояване на действията с естествени
числа.

Раздел 2: ДЕЛИМОСТ
Темата е разработена в 16 урочни единици, от които 11 – за нови знания, 3 – за преговор, 1 – практическа задача и 1 тема с тестови задачи за проверка и оценка на знанията. Целта е учениците да
придобият следните знания и умения:
• Могат да делят с частно и остатък;
• Знаят признаците за деление на 2, 3, 5, 9 и 10;
• Знаят понятието степен и могат да записват произведение на равни множители като степен;
• Могат да определят кога едно число е просто и кога съставно;
• Могат да представят число като произведение на прости множители;
• Могат да намират най-голям общ делител (НОД) на две и три числа;
• Могат да намират най-малко общо кратно (НОК) на две и три числа.
УРОК
Деление с
остатък

ЦЕЛИ
Усвояване на знания
за деление на естествени числа с частно и
остатък.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
• Основното равенство:
Делимо = делител . частно + остатък
• Остатъкът винаги е по-малък от делителя.

Овладяване на умения • При конкретни стойности на n = 2, 3, 4 и 5 възможните остатъци при деление на естествено число на n са
за откриване на остаточно n.
тъците, които могат да
се получат при делеРабота в час: задачите от урока.
ние с дадено естествеДомашна работа: зад. 1; 2; 3; 7; 10.
но число.
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УРОК
Кратно и
делител

ЦЕЛИ
Усвояване на понятията кратно и делител.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
Ако a се дели на b, то:
• a е кратно на b;
• b е делител на a.
При конкретни стойности на n = 2, 3, 4 и 5 кратните на
n числа върху числовия лъч се повтарят през n.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2.
Домашна работа: зад. 3; 4; 7; 10.

Делимост
на произведение и сбор
от естествени
числа

Овладяване на знания
и умения за определяне на делимост на
сбор и произведение
на естествени числа.

• Ако две числа a и b се делят на дадено число n, то
техния сбор a + b се дели на n.
• Ако едно от две числа a и b се дели на n, то тяхното
произведение a . b се дели на n.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2.
Домашна работа: зад. 3; 4; 6; 7.

Признак за
делимост на 2

Овладяване на знания
и умения за усвояване
на признака за деление на 2.

• Кои цифри са четни и кои нечетни.
• Дали едно число се дели на 2 зависи само от неговата
последна цифра.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2; 3; 4.
Домашна работа: зад. 5; 6; 8; 10.

Признаци за
делимост на 5
и на 10

Овладяване на знания
и умения за усвояване
на признака за деление на 5 и на 10.

• Дали едно число се дели на 5 или на 10 зависи само
от неговата последна цифра.
• Число, което се дели на 10 се дели и на 5.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2.
Домашна работа: зад. 6; 7; 8; 9.

Признаци за
делимост на 3
и на 9

Овладяване на знания
и умения за усвояване
на признака за деление на 3 и на 9.

• Едно число се дели на 3 или на 9 само когато сборът
от цифрите му се дели на 3 или на 9.
• Число, което се дели на 9, се дели и на 3.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2; 3.
Домашна работа: зад. 5; 6; 7; 9.

Признаци
за делимост.
Упражнение

Упражняване на приз
наците за делимост на
2, 3, 5, 9 и 10.

Как се определят неизвестни цифри на едно число,
когато знаем, че то се дели на някои от числата 2, 3, 5,
9 и 10.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2; 3.
Домашна работа: зад. 4; 5; 6; 7.
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УРОК
Степен

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Усвояване на понятието степен.

• Записването със степени е съкратен запис на произведение на равни множители.

Придобиване на умения за пресмятане на
степени.

• Какво е основа и какво степенен показател.
• Записване на лице като втора степен.
• Записване като степен на сто, хиляда, милион, милиард.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2; 3.
Домашна работа: зад. 4; 5; 6; 7.

Прости и
съставни
числа

Овладяване на понятието прости и съставни.

• Простите числа имат само два делителя – 1 и самото
число.
• 1 не е просто число.
• Когато определяме дали едно число е просто, използваме признаците за деление на 2, 3 и 5.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2; 3; 4.
Домашна работа: зад. 5; 6; 7.

Разлагане на
естествени
числа на
прости
множители

Запознаване с начините за представяне
на естествените числа
като произведение на
прости множители.

• Всяко естествено число може да се представи като
произведение на степени, като всяка степен е с основа просто число.
• Когато разлагаме едно естествено число на прости
множители, използваме признаците за деление на 2, 3
и 5.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1; 2; 3; 4; 5.

Общ делител
на естествени
числа.
Най-голям
общ делител

Овладяване на знания
и умения за намиране
на най-голям общ делител на две или три
естествени числа.

• НОД на две числа a и b е най-голямото число, което
дели и a и b.
• Намирането на НОД се свежда до представяне на
числата като произведение на прости множители.
• Две числа са взаимно прости, когато най-големият им
общ делите е 1.
• Ако a дели b, то НОД(a, b) = a
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1; 2; 3; 5; 8.

Най-малко
общо кратно

Овладяване на знания
и умения за намиране
на най-малко общо
кратно (НОК) на естествени числа.

• НОК на две числа a и b е най-малкото число, което се
дели на a и на b.
• Ако a дели b, то НОК(a, b) = b.
Работа в час: задачите от урока; зад. 2
Домашна работа: зад. 1; 3 а), б); 4; 5.
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УРОК
Най-малко
общо кратно.
Упражнение

ЦЕЛИ
Упражняване
намирането на НОК.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
• Най-малкото число, което се дели на няколко числа, е
тяхното най-малко общо кратно.
Работа в час: задачите от урока; зад. 1.
Домашна работа: зад. 2; 5 б), г); 7; 8.

Делимост.
Общи задачи

Упражняване на признаците за делимост и
правилата за намиране на НОК и НОД.

• Делителите на едно естествено число могат да се
групират по двойки.
• Признаците за деление.
• Правилата за намиране на НОД и НОК.
Работа в час: зад. 1; 2; 4; 5; 7; 8.
Домашна работа: зад. 3; 6; 9.

Практическа
задача.
Да изберем
плочки

Прилагане на знанията за делимост в
практическа задача.

Тестови
задачи

Проверка на знанията,
свързани с делимост.

• Кога трябва да се намери НОД (в задача 3) и кога
НОК (в задача 2).
• В задача 3 в) първо да се определи за колко време
един майстор може да нареди плочките.

Раздел 3: ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ
Темата е разработена в 31 урочни единици, от които: 19 – за нови знания, 9 – за упражнение, 1 –
практическа задача, 1 тема с тестови задачи и 1 контролна работа за проверка и оценка на знанията.
Целта е учениците да придобият следните знания и умения:
• Знаят какво е обикновена дроб, числител и знаменател на обикновена дроб и какво показват те;
• Знаят какво е правилна и неправилна дроб, смесено число и могат да превръщат неправилни
дроби в смесени числа и обратно;
• Могат да привеждат дроби към общ знаменател;
• Могат да сравняват дроби и да ги изобразяват върху числов лъч;
• Могат да събират и изваждат обикновени дроби;
• Могат да умножават и делят обикновени дроби;
• Като използват свойствата на действията с обикновени дроби, могат рационално да пресмятат изрази с обикновени дроби;
• Могат да намират неизвестно събираемо, умаляемо, умалител;
• Могат да намират неизвестен множител, делимо, делител;
• Могат да намират част от число, число по дадена част от него и каква част е едно число от
друго число;
• Могат да прилагат знанията за действия с дроби при решаване на практически задачи.
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УРОК
Обикновени
дроби

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Овладяване на понятието
обикновена дроб.

• Какво е една втора, една трета и т.н. част от
едно цяло.

Да се научи какво означава числителя и знаменателя на обикновена дроб.

• Как се записва дадена част от едно цяло.
• Какво показват числителят и знаменателят на
една дроб.
Работа в час: задачата от урока, зад. 1; 2; 3; 4.
Домашна работа: зад. 5; 6; 7; 8.

Правилни и
неправилни дроби

• Правилната дроб е по-малка от 1, а неправилната е по-голяма или равна на 1.

Осмисляне на понятието
правилна и неправилна
дроб.

• Когато числителят се дели на знаменателя,
дробната черта означава действие деление.
Работа в час: задачите от урока; зад. 1.
Домашна работа: зад. 2; 3; 4; 5; 8.

Смесени числа

• Смесеното число има цяла част и дробна
част.

Овладяване на понятието смесено число и как
се преобразуват смесени
числа в неправилни дроби
и обратно.

• Дробната част на едно смесено число е правилна дроб.
• Правилата за преобразуване на смесено число в неправилна дроб и обратно.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1 а), б).
Домашна работа: зад. 2 б), в); 3; 4; 5; 6.

Обикновени дроби.
Правилни и
неправилни дроби,
смесени числа.
Упражнение

Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2.

Припомняне на обикновена дроб, неправилна
дроби и смесено число.

Домашна работа: зад. 3; 4; 5; 6.

Упражняване на правилата
за превръщане на смесено
число в неправилна дроб и
обратно.

Разширяване на
Изучаване на правилото за
обикновени дроби разширяване на обикновени дроби.
Прилагане на умения за
разширяване на обикновени дроби.

• Първоначалната дроб и разширената дроб са
равни.
• За да се разшири една дроб, трябва едновременно да се умножи числителят и знаменателят с едно и също число.
• Дробта

a

може да се разшири само до дроб
b
със знаменател, който се дели на b.

Работа в час: задачите от урока; зад. 1; 2; 3.
Домашна работа: зад. 4; 5 а), г); 6 б), в); 7.
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УРОК
Основно
свойство на
дробите.
Съкращаване на
дроби

ЦЕЛИ
Овладяване на знания и
умения за съкращаване на
обикновени дроби.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
• Първоначалната дроб и получената от нея
след съкращаване са равни.
• Съкращаването е обратно на разширяването.
a
• Дроб може да се съкрати само когато
b
числителят a и знаменателят b имат общ
делител, по-голям от 1, т.е. НОД(a,b) > 1.
Работа в час: задачите от урока; 1 а), б); 2 а),
б); 3 а), б).
Домашна работа: зад. 1 в), г), д); 2 в), г), д); 3
в), г), д); 5 а), б); 7 а), д).

Разширяване и
съкращаване на
дроби.
Упражнение

Упражняване на разширяване и съкращаване на
дроби.

• Съкращаването на дроби може да се извърши
„на части“, т.е. не е нужно да намираме НОД
на числителя и знаменателя, а можем да съкращаваме последователно на общ делител,
който намерим.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1; 2; 3; 4; 6.

Привеждане на
обикновени дроби
към общ
знаменател

Усвояване на знания и
умения за привеждане на
дроби към общ знаменател.

• Всеки две дроби могат да се запишат като
дроби с един и същ знаменател. Това става с
разширяване на всяка от дробите с подходящ
допълнителен множител.
• Най-удобно е общият знаменател да се избере равен на най-малкото общо кратно на
знаменателите на дадените дроби.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 а), б); 2 а), в); 3 а), б); 4
а); 5 б); 6 а); 7.

Сравняване и
изобразяване на
обикновени дроби
върху числов лъч

Усвояване на знания и
умения за сравняване на
дроби и изобразяването
им върху числов лъч.

• За да сравним две дроби, първо трябва да ги
приведем към общ знаменател.
• Дроби с равни знаменатели сравняваме като
сравним техните числители.
• При изобразяване върху числов лъч на помалки дроби съответстват точки по-близки
до началото на лъча.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1, 2.
Домашна работа: зад. 3; 4; 5 а); 6.
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УРОК

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Привеждане към
общ знаменател.
Изобразяване
върху числов лъч.
Упражнение

Преговор на привеждане
на дроби към общ знаменател.

• Когато привеждаме под общ знаменател
естествено число, го записваме като дроб със
знаменател.

Припомняне как се изобразяват дроби върху
числов лъч.

Работа в час: задачите от урока.

Събиране на
обикновени дроби
с равни знаменатели

Усвояване на знания и
умения за събиране на
дроби с равни знамена
тели.

• Дроби с равни знаменатели събираме като
съберем числителите, а знаменателят остава
същият.

Домашна работа: 1; 3; 4; 6

• Когато събираме смесени числа, можем да
ги представим като неправилни дроби или
да съберем отделно целите части и дробните
части.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 а), б); 2 а); 3 а); 4 а); 5; 6.

Изваждане на
обикновени дроби
с равни знаменатели

• Дроби с равни знаменатели изваждаме, като
извадим числителите, а знаменателят остава
същият.

Усвояване на знания и
умения за изваждане на
дроби с равни знамена
тели.

• Когато изваждаме смесени числа, можем да
ги представим като неправилни дроби или
да съберем отделно целите части и дробните
части.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 а), б); 2 а); 3 а); 4 а);
5 а); 6 а); 7.

Събиране и изваждане на дроби
с равни знаменатели. Упражнение

Упражняване на събиране- Работа в час: задачите от урока.
то и изваждането на дроби Домашна работа: зад. 1 а); 2 а); 3 а); 5 а); 6.
с равни знаменатели.

Събиране и
изваждане на
обикновени дроби
с различни знаменатели

Усвояване на знания и
умения за събиране и
изваждане на дроби с
различни знаменатели.

• Събирането или изваждането се извършват
като:
1. Привеждаме дробите към общ знаменател.
2. Извършваме събирането или изваждането
на дроби с равни знаменатели.
• Когато събираме или изваждаме повече от
две дроби, можем да приведем едновременно
към общ знаменател.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 а), б); 2 а), в); 3 а);
4 а); 5 а); 6.
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УРОК

ЦЕЛИ

Събиране и изваждане на дроби.
Упражнение

Упражняване на събиране
и изваждане на дроби.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
При действия със смесени числа:
1. Записваме смесените числа като неправилни
дроби или
2. Извършваме действията отделно с целите
части и с дробните части.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 а); 2; 3; 4; 5.

Разместително
и съдружително
свойство на
събирането

Усвояване на знания и
умения за по-рационално
събиране на дроби и приложението им.

• Когато събираме повече от две дроби, редът
на събиране няма значение.
• Можем да групираме някои от дробите за
получаване на цяло число.
Работа в час: задачите от урока, 1 а); 2 а).
Домашна работа: зад. 1 б); 2 б); 3 а); 4; 5.
• Правилата за намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо при действия с
дроби са същите като съответните правила
при действия с естествени числа.

Събиране и изваждане на обикновени дроби.
Намиране на
неизвестно събираемо, умалител и
умаляемо

Овладяване на умения за
намиране на неизвестно
събираемо, умалител и
умаляемо.

Намиране на
неизвестно събираемо, умалител и
умаляемо.
Упражнение

Упражняване намирането
на неизвестно събираемо,
умалител и умаляемо.

Работа в час: задачите от урока.

Умножение на
обикновени
дроби

Овладяване на умения за
умножаване на обикновени дроби.

• Дроби умножаваме, като умножим отделно
техните числители и техните знаменатели.

Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 а); 2 в); 3 а); 4 а); 5; 6.
Домашна работа: зад. 1 б); 2 а); 3 а); 4; 5; 6.

• Преди да извършим умножението, проверяваме дали можем да съкратим.
• При умножаване на смесени числа първо ги
превръщаме в неправилни дроби.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 в); 2 а); 3 б); 4 а);
5 а); 6; 7.

Разместително
и съдружително
свойство на
умножението

Изучаване на свойствата
на умножението и използването им за по-рационално умножение на дроби.

• Когато умножаваме повече от две дроби,
редът на умножение няма значение.
• По-рационално е да съкратим, преди да
извършим умножаването на числителите и
знаменателите.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 а); 2 а); 3 б); 4 а); 5; 6.
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УРОК

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Умножение на
обикновени дроби. Упражнение

Упражняване на умножаването на обикновени
дроби.

Работа в час: задачите от урока.

Деление на дроби

Усвояване на знания и
умения за деление на
дроби.

• Какво е реципрочно число.

Домашна работа: зад. 1 а); 2 а); 3 а); 4; 5.
• Делението на дроби се свежда до умножение
на дроби.
• Частното на две дроби е равно на произведението на делимото с реципрочното число на
делителя.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1; 2 а), б); 3 а), г); 4; 6; 7 а).

Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител,
делител, делимо

• Правилата за намиране на неизвестен множител, делител, делимо при действия с дроби са
същите като съответните правила при действия с естествени числа.

Изучаване на правилата за
намиране на неизвестен
множител, делител, делимо при действия с дроб.

• Когато търсим неизвестно число в израз с
повече действия, използваме и правилата за
намиране на неизвестно събираемо, умалител, умаляемо.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 б); 2 а); 3 а); 4 б);
5 а); 6.

Намиране на
неизвестен множител, делител,
делимо.
Упражнение

• Формулата s = v . t.

Упражняване на намиране
на неизвестен множител,
делител, делимо.

• Лицето S на правоъгълник със страни a и b е
равно на S = a . b.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 г); 2; 3; 4; 5; 6.

Действия с обикновени дроби.
Разпределително
свойство на умножението относно
събирането

Овладяване на умения за
разкриване на скоби.

• Когато прилагаме разпределителното свойство, казваме, че разкриваме скоби.
• При пресмятане на изрази със скоби трябва
да се прецени дали първо да се извършат
действията в скобите или да се разкрият
скобите.
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 1 а); 2 а), б); 3 а); 4 а);
5 а); 6.

Част от число

• Намирането на част от дадено число се свежда до умножаване на дроб с числото.

Овладяване на умения
за намиране на част от
число.

Работа в час: задачите от урока, зад. 1 а).
Домашна работа: зад. 1 б), в); 2; 3; 4; 7.
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УРОК
Част от число.
Основни задачи

ЦЕЛИ
Изучаване на основните
видове задачи за намиране
на част от число.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
• Има три вида задачи:
1. Да се намери част от дадено число (дадени
са числото и каква част от него се търси);
2. Намиране на число по дадена част от
него (дадени са частта и колко е тази част от
числото);
3. Определяне каква част е едно число от
друго число (дадени са двете числа).
Работа в час: задачите от урока, зад 1 а), б).
Домашна работа: зад. 1 в), г); 2; 3; 4; 5.

Част от цяло.
Упражнение

Упражняване на основните видове задачи.

Работа в час: задачите от урока.

Действия с дроби.
Тестови задачи

Упражняване на действи
ята с дроби.

• Подготовка за контролна работа.

Дроби.
Контролна работа

Контролна работа

Как Земята обикаля около Слънцето или защо има
високосни години

Представяне на практическото приложение на
обикновените дроби при
определяне на високосните години.

Домашна работа: зад. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

• Връзка с физиката и астрономията.

Раздел 4: ДЕСЕТИЧНИ ДРОБИ

Темата е разработена в 42 урочни единици, от които 23 за нови знания, 15 – за упражнение, 2 – за
обобщение на наученото и 2 – за оценка и проверка на знанията. Целта е учениците да придобият
следните знания и умения:
• Могат да четат и разпознават десетични дроби;
• Могат да записват и сравняват десетични дроби;
• Могат да изобразяват десетични дроби върху числов лъч;
• Знаят алгоритмите за извършване на действия с десетични дроби и могат да ги прилагат;
• Умеят да пресмятат числови изрази с десетични дроби;
• Могат да намират неизвестна компонента при действията с десетични дроби;
• Могат да откриват зависимости на сбора, разликата, произведението и частното;
• Умеят да използват свойствата на действията с десетични дроби за рационално смятане;
• Могат да решават текстови задачи, в които се използват десетични дроби;
• Знаят за връзката между обикновена и десетична дроб и могат да преминават от един запис
на дроб в друг;
• Могат да закръгляват десетични дроби;
• Знаят понятието процент, могат да пресмятат проценти;
• Умеят да решават задачи от областта на икономиката и финансите;
• Умеят да събират, организират и представят данни с таблици и диаграми;
• Умеят да използват информацията от графичното и табличното представяне на данни;
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УРОК

ЦЕЛИ

Десетични
дроби. Четене
и записване
на десетични
дроби

Запознаване с десетичните дроби, четене
и записване на десетични дроби.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
• Цялата част на десетичната дроб.
• Дробната част на десетичната дроб.
• Десетичната запетая.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2 след урока.
Домашна работа: Зад. 5; 6 след урока.

Четене и
записване на
десетични
дроби.

Затвърждаване на знанията и уменията за
четене и записване на
десетични дроби.

Сравняване и
изобразяване
на десетични
дроби. Упражнение

Закръгляване
на десетични
дроби. Оценка на резултат

• Правилното поставяне на десетичната запетая.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 5 след урока.
Домашна работа: Зад. 6; 7 след урока.

Упражнение
Сравняване и
изобразяване
на десетични
дроби

• Записването на десетичните дроби.

Овладяване на знания
и умения за сравняване
на десетични дроби.
Придобиване на умения за изобразяване
на десетични дроби
върху числовия лъч.

• Сравняването на дробните части.

Затвърждаване на
уменията за изобразяване на десетичните
дроби.
Затвърждаване на знанията за сравняване
на десетични дроби.

• Умението за изобразяване на десетични дроби.

Усвояване на алгоритъма за закръгляване
на десетични дроби.

• Алгоритъмът за закръгляване на десетични дроби.

• Изобразяването на дробните части.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3; 4 след урока.
Домашна работа: Зад. 5; 6 след урока.

• Практическото приложение на сравняването на десетични дроби.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3; 4 след урока.
Домашна работа: Зад. 5; 6 след урока.

• До кой знак се извършва закръгляването.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5 след урока.

Събиране на
десетични
дроби

Изучаване на алгоритъма за събиране
на десетични дроби. Придобиване на
умения за събиране на
десетични дроби.

• Правилното поставяне на десетичната запетая.
• Допълването с нули за изравняване на броя на цифрите след десетичната запетая.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5 след урока.
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УРОК
Събиране на
десетични
дроби.

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Затвърждаване на алгоритъма за събиране
на десетични дроби.
Прилагане на алгоритъма при решаване на
задачи.

• Събирането на цяло число и десетична дроб.

Разместително и
съдружително
свойство на
действието
събиране

Придобиване на умения за пресмятане на
числови изрази.
Прилагане на свойс
твата на действие събиране при действия с
десетични дроби.

• Правилното прилагане на свойствата на събирането.

Изваждане
на десетични
дроби

Изучаване на алгоритъма за изваждане на
десетични дроби.
Изграждане на умения
за пресмятане на изрази с десетични дроби.

• Правилното поставяне на десетичната запетая.

Затвърждаване на
алгоритъма за изваждане на десетични
дроби.
Прилагане на алгоритъма при решаване на
задачи.

• Изваждането на цяло число от десетична дроб.

Изучаване на алгоритъма за събиране на
десетични дроби.
Изграждане на умения
за пресмятане на изрази с десетични дроби.

• Правилното поставяне на десетичната запетая.

Затвърждаване на алгоритъма за събиране
на десетични дроби.
Прилагане на алгоритъма при решаване на
задачи.

• Събирането на цяло число и десетична дроб.

Придобиване на умения за пресмятане на
числови изрази.
Прилагане на свойс
твата на действие
събиране на десетични дроби.

• Правилното прилагане на свойствата на събирането.

Упражнение

Изваждане
на десетични
дроби.
Упражнение

Събиране на
десетични
дроби

Събиране на
десетични
дроби.
Упражнение

Разместително и
съдружително
свойство на
действието
събиране

• Събирането на повече от две десетични дроби.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5; 6; 10 след урока.

• Решаването на задачи с повече от две десетични дроби.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5; 10 след урока.

• Допълването с нули за изравняване на броя на цифрите след десетичната запетая.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5; 6 след урока.
• Изваждането на десетична дроб от цяло число.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5; 7 след урока.

• Допълването с нули за изравняване на броя на цифрите след десетичната запетая.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5 след урока.
• Събирането на повече от две десетични дроби.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5; 10 след урока.

• Решаването на задачи с повече от две десетични дроби.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3; 4 след урока.
Домашна работа: Зад. 5; 6; 7 след урока.

17

УРОК

ЦЕЛИ

Изваждане
на десетични
дроби

Овладяване на знания
за алгоритъма за изваждане на десетични
дроби.
Изграждане на умения
за пресмятане на изрази с десетични дроби.

• Правилното поставяне на десетичната запетая.

Затвърждаване на
алгоритъма за изваждане на десетични
дроби.
Прилагане на алгоритъма при решаване на
задачи.

• Изваждането на цяло число от десетична дроб.

Събиране и
изваждане
на десетични дроби.
Намиране на
неизвестно
събираемо,
умалител и
умаляемо

Придобиване на умения за:
• пресмятане на числови изрази с действията събиране и
изваждане.
• откриване на зависимостите на сбора и
разликата.
• намиране на неизвестна компонента
при действие събиране и изваждане.

• Редът на извършване на действия, когато в числовия
израз има събиране и изваждане.

Събиране и
изваждане
на десетични
дроби.
Упражнение

• Редът на извършване на действия, когато в числовия
Затвърждаване на
умението за пресмятаизраз има събиране, изваждане и скоби.
не на числови изрази
В час могат да се решат тестовите задачи след урока.
с действията събиране
Домашна работа: практическата задача.
и изваждане.
Затвърждаване на
умението за откриване
на зависимостите на
сбора и разликата.
Затвърждаване на
умението за намиране
на неизвестна компонента при действие
събиране и изваждане.

Изваждане
на десетични
дроби.
Упражнение

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
• Допълването с нули за изравняване на броя на цифрите след десетичната запетая.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3; 4 след урока.
Домашна работа: Зад. 5; 6 след урока.

• Изваждането на десетична дроб от цяло число.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5 след урока.

• Редът на действие, когато в израза има скоби.
• Правилата за намиране на неизвестно събираемо,
умаляемо, умалител.
В час могат да се решат: Зад. 1; 3; 4 след урока.
Домашна работа: Зад. 6; 7 след урока.

18

УРОК

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Събиране и
изваждане
на десетични
дроби.

• Уменията за рационално смятане.

Обобщение

Припомняне на алгоритъма за пресмятане
на числови изрази с
действията събиране и
изваждане.
Затвърждаване на
умението за откриване
на зависимостите на
сбора и разликата.

Подготовка за
класна работа.

Обобщаване на изученото до момента.

• Уменията за рационално смятане с дроби.

• Уменията за решаване на текстови задачи с десетични
дроби.
В час могат да се решат: Зад. 4; 5; 6 след урока.
Домашна работа: Зад. 9; 10 след урока.

В час могат да се решат подходящи задачи.

Класна работа Проверка
на изученото.
Умножение
на десетични дроби с
естествено
число

Усвояване на алгоритъма за умножаване
на десетични дроби с
естествено число.

• Правилното поставяне на десетичната запетая.
• Как постъпваме, когато броят на цифрите на произведението е по-малък от необходимият брой цифри за
отделяне с десетична запетая.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 6 след урока.

Умножение
на десетични
дроби

Умножение
на десетични
дроби.
Упражнение

Разместително и
съдружително
свойство на
действието
умножение

Усвояване на алгоритъма за умножаване
на десетични дроби.
Придобиване на умения за умножаване
на десетични дроби и
знания за скорост.

• Как да постъпим, когато броят на десетичните знаци
е по-малък от необходимото.

Затвърждаване на знанията за умножаване
на десетични дроби.
Пресмятане на числови изрази, в които има
и трите изучени до
този момент действия.
Решаване на текстови
задачи за път, скорост
и време.

• В полученото произведение от дясно на ляво отделяме с десетична запетая толкова цифри, колкото цифри
след запетаята общо имат двата множителя.

Придобиване на умения за пресмятане на
числови изрази.
Прилагане на свойствата на действие
умножение на десетичните дроби.

• Правилното прилагане на свойствата на умножението.

• Формулите за лице на повърхнина на правоъгълник и
квадрат.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2 след урока.
Домашна работа: Зад. 6; 7 след урока.

• Редът на действие, когато в числовия израз има умножение, събиране и изваждане.
В час могат да се решат: Зад. 3; 4; 5 задачи след урока.
Домашна работа: Зад. 7; 8 след урока.

• Решаването на задачи с повече от две действия с десетични дроби.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3; 4 след урока.
Домашна работа: Зад. 7; 8 след урока.
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УРОК

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Разместително и
съдружително
свойство на
действието
умножение.
Упражнение

Придобиване на
умения за рационално
пресмятане на числови изрази с десетични
дроби.
Решаване на практически задачи.

• Редът на действие в числови изрази с десетични дроби.

Деление на
десетична
дроб с естествено число

Усвояване на алгоритъма за деление на
десетични дроби с
естествено число.
Придобиване на
умения за деление на
десетични дроби с
естествено число.

• Правилното поставяне на десетичната запетая.

Умножение
и деление на
десетична
дроб с 10,
100, 1000 и
т.н. Преминаване от една
мерна единица в друга

Изучаване на алгоритъма за умножение на
десетична дроб с 10,
100, 1000 и т.н.
Изучаване на алгоритъма за деление на
десетична дроб с 10,
100, 1000 и т.н.
Придобиване на умения за преминаване от
една мерна единица в
друга.

• Правилното преместване на десетичната запетая на
дясно или на ляво.

Деление на
десетична
дроб с десетична дроб

Усвояване на алгоритъма за деление на
десетични дроби.

• Правилното поставяне на десетичната запетая.

Деление на
десетични
дроби.
Упражнение

Затвърждаване на знанията за деление на
десетични дроби.
Пресмятане на числови изрази, в които има
и четирите изучени до
този момент действия.

• Реда на действие, когато в числовия израз има умножение, събиране, изваждане и деление.

В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 10 след урока.

• Дописването на 0 до последния остатък и продължаване на делението.
В час могат да се решат: Зад. 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5 след урока.

• Записването на мерните единици в системата СИ.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2 след урока.
Домашна работа: Зад. 3; 4 след урока.

В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 4 след урока.
Домашна работа: Зад. 3; 4 след урока.

В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3; 4 след урока.
Домашна работа: Зад. 5; 6 след урока.
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УРОК

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Действия с
десетични
дроби. Разпределителното свойство
на умножението

Придобиване на умения за рационално
пресмятане на изрази с
десетични дроби, в които участват и четирите
действия.
Приложение на разпределителното свойство
на умножението при
десетични дроби.

• Основното свойство на дробите.

Действия с
десетични
дроби.
Упражнение

Упражняване на рационалното пресмятане на изрази с десетични дроби, в които
участват и четирите
действия.

• Рационалното пресмятане на числови изрази, в които
има действие деление.

• Реда на действие, когато в числовия израз има четирите действия и скоби.
В час могат да се решат: Зад. 1; 4 след урока.
Домашна работа: Зад. 2; 3 след урока.

• Приложението на наученото при решаване на текстови задачи.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2 след урока.
Домашна работа: Зад. 5 след урока.

Действия с
десетични
дроби. Намиране на
неизвестен
множител,
делимо и
делител

Придобиване на умения за:
• пресмятане на числови изрази с действията умножение и
деление.
• откриване на зависимостите на произведението и частното.
• намиране на неизвестна компонента
при действие умножение и деление.

• Редът на извършване на действия, когато в числовия
израз има умножение и деление.

Действия с
десетични
дроби. Намиране на
неизвестен
множител,
делимо и делител
Упражнение

Затвърждаване на
уменията за пресмятане на числови изрази
с действията умножение и деление.
Затвърждаване на
уменията за откриване на зависимостите
на произведението и
частното.
Затвърждаване на
уменията за намиране
на неизвестна компонента при действие
умножение и деление.

• Правилата за намирането на неизвестни множител,
делимо, делител.

• Редът на действие, когато в израза има скоби.
• Правилата за намиране на неизвестни множител,
делител, делимо.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5 след урока.

• Практическите задачи.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2 след урока.
Домашна работа: След урока практическата задача.
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УРОК

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Превръщане
на десетични дроби в
обикновени
и на обикновени дроби в
десетични

Усвояване на алгоритъма за превръщане на
десетичните дроби в
обикновени и обратно.
Изучаване на понятията крайни и безкрайни
дроби, период.

• Разширяването на дробите със знаменател 10, 100,
1000 и т.н.

Превръщане
на десетични дроби в
обикновени
и на обикновени дроби
в десетични.
Упражнение

Въвеждане на десетичните дроби в електронен калкулатор.
Използването на електронен калкулатор за
решаване на практически задачи с десетични дроби.

• Решаването на текстови и практически задачи с дроби.

Използване на Усвояване на понятието процент и практикалкулатор.
ческото приложение
Приложение
на процентите.

• Съкращаването дробите.
В час могат да се решат: Зад. 1; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 2; 4 след урока.

В час могат да се решат: Зад. 1; 2 след урока.
Домашна работа: Зад. 3; 4; 5 след урока.

• Кои клавиши за кои операции използваме.
• Пресмятането с числа с повече знаци след десетичната запетая.
В час могат да се решат: Зад. 3; 4 след урока.
Домашна работа: Зад. 7; 8; 9 след урока.

Процент.
Основни
задачи

Упражняване на понятието процент.

• Процент от число се намира с действие умножение;
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
Домашна работа: Зад. 4; 5 след урока.

Процент.
Упражнение

Придобиване на умения за представяне
на отношение на две
числа в проценти.

• Практическото приложение на процентите.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3; 4 след урока.

Придобиване на умения за представяне
на отношение на две
числа в проценти.

• Преценяването на вярност и рационалност.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3; 4; 5 след урока.

Запознаване с понятието проста лихва.
Практическо приложение на лихвата.

• Понятието лихвен период.
• Понятието лихвен процент.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.

Процент.
Упражнение
Проста лихва

Домашна работа: Зад. 4; 5; 6 след урока.

Домашна работа: Зад. 6; 7 след урока.

Домашна работа: Зад. 4; 5 след урока.

Проста лихва.
Упражнение

• Разликите между понятията заем и влог.
Упражнение за практическото приложение В час могат да се решат: Зад. 1; 2; 3 след урока.
и използването на
Домашна работа: След урока: практическата задача.
проста лихва.

Четене и интерпретиране
на данни.
Работа с
таблици

Усвояването на понятието „данни“. Как се
интерпретират данни.
Как се въвеждат данни
в таблица.

• Правилното попълване на таблиците.
В час могат да се решат: Зад. 1 след урока.
Домашна работа: практическа задача.
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УРОК

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Усвояване на представянето на данни
с точкова, линейна,
стъпаловидна и кръгова диаграма.

• Разпознаването на различните видове диаграми.

Работа с
данни.
Упражнение

Упражнение на разчитане на данни, представени с диаграми.

• Преценяването на вярност и рационалност.

Действия с
десетични
дроби.
Обобщение

Припомняне на
действията с
десетични дроби.

• Правилното поставяне на десетичната запетая.

Действия с
десетични
дроби.
Обобщение

Преговор на понятието процент.
Практическо приложение на процентите.
Практическо приложение на изчисляване
на лихва.

• Разликата между заем и капитал.

Десетични
дроби.
Тестови
задачи

Преговор на знанията
за десетични дроби.
Практическото прилагане на десетичните
дроби.

• Да се наблегне на практически задачи.

Представяне
на данни.
Работа с
диаграми

• Да се отдели достатъчно време за пиктограмите.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2 след урока.
Домашна работа: Зад. 3 след урока.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2 след урока.
Домашна работа: Зад. 3 след урока.
В час могат да се решат: Зад. 1; 2 след урока.
Домашна работа: Зад. 3 след урока.
В час могат да се решат:
Домашна работа: Зад. 4; 5; 10 след урока.

В час могат да се решат: тестовите задачи след урока.
Домашна работа; Зад. 13; 14; 15 след урока.

Раздел 5: ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

Темата е разработена в 19 урочни единици, от които: 9 – за нови знания, 4 – за упражнение, 3 – за
преговор и обобщение, 2 – за подготовка за проверка и оценка на знанията и 1 урок за практическа
задача. Целта е учениците да придобият следните знания и умения:
• Разширяване на геометричните знания за познати фигури и понятия – ъгъл, отсечка, права,
триъгълник, правоъгълник, обиколка;
• Усвояване на понятията разстояние между точка и права, успоредни прави, перпендикулярни
прави, височина;
• Усвояване на нови геометрични фигури – успоредник, трапец и свързаните с тях елементи;
• Усвояване на формулите за изчисляване на лице на триъгълник, успоредник, трапец и на фигури, съставени от изучените;
• Усвояване на умения за преминаване в различни мерни единици, като се спазва съотношението между тях;
• Усвояване на понятието равнолицевост;
• Създаване на умения за прилагане на формули при решаване на права и обратна задача;
• Решаване на практически задачи на база усвоени понятия и свойства на изучени геометрични
обекти.
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УРОК
Основни
геометрични
фигури

ЦЕЛИ
Разпознаване на основните геометрични
обекти.

Построяване на отсечки, сбор и разлика на
отсечки, сравняване на
дължини на отсечки.
Усвояване на понятиПерпендикуята перпендикулярни
лярни прави.
Разстояние от прави, перпендикулярточка до права ни отсечки, разстояние
между точка и права.
Придобиване на умения за построяване
на разстояние между
точка и права.
Затвърждаване на
Триъгълник.
познанията за три
Видове триъгълник и елементите
ъгълници.
му. Класификация на
Елементи на
триъгълниците според
триъгълник
ъгли и страни.

Височини в
триъгълник

Лица на
равнинни
фигури.
Мерни единици за лице

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
• Означенията с латински букви на геометрични обекти.
• Работата с инструменти – пергел, линийка, транспортир.
Работа в час: задачите от урока: зад. 1; 2 а, б; 4 а.
Домашна работа: зад. 2 в; 3; 4 б.
• Да се обърне внимание, че разстоянието от точка до
права (перпендикулярът) е най-късото възможно разстояние между дадена точка и точките от правата.
• Да се установи и опитно чрез измерване и сравняване
с няколко други отсечки.
Работа в час: задачите от урока: зад. 1; 2.
Домашна работа: зад. 3; 4.
• Да се наблегне, че правоъгълният триъгълник има
точно един прав и два остри ъгъла.
• Тъпоъгълния триъгълник има точно един тъп и два
остри ъгъла.
Работа в час: задачите от урока: зад. 1; 2.

Домашна работа: зад. 3; 4.
Усвояване на означенията на елементите
на триъгълник.
Формиране на поняти- • Да се обърне внимание на височините в тъпоъгълен
триъгълник.
ето височина в три
ъгълник.
• Да се наблегне, че катетите в правоъгълен триъгълник
са и съответните височини.
Създаване на умения
за построяване на
• Да се наблегне на построяването на височини с червисочини в триъгълтожния триъгълник.
ник съобразно вида на
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 2 а; 4.
триъгълника според
ъглите му.
Домашна работа: зад. 2 б; 2 в; 3.
Усвояване на мерните единици за лице
на равнинни фигури.
Придобиване на умения за преминаване от
една мерна единица в
друга.

• При намиране лице на правоъгълник дължината и
широчината са в една и съща мерна единица.

Прилагане на знанията при решаване на
задачи.

Работа в час: задачите от урока: зад. 1; 4; 5.

• Работа с новите мерни единици ар, декар, хектар –
поставя зад. 3 от урока.
• По желание ( за по-силните ученици) се поставя зад. 6
след урока.
Домашна работа – зад. 2 в, г; зад. 3 и зад. 7 след урока –
за пропедевтика на следващия урок.

24

УРОК
Лице на
правоъгълен
триъгълник

ЦЕЛИ
ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
Усвояване на формула- • Връзка между лице на правоъгълник и правоъгълен
та за лице на правоъгъ- триъгълник.
лен триъгълник.
• Лице на фигура като сума от лица на съставящи я
фигури.
Формиране на умения
за намиране лице на
• Понятието равнолицевост.
правоъгълен триъгълРабота в час: задачите от урока, зад. 1; 3; 6.
ник.
Домашна работа: зад. 2; зад. 5.

Лице на три
ъгълник

Усвояване на формулиc.hc
a.ha
b.hb
=
=
(за произволен
те за лице на триъгъл- • Равенствата
2
2
2
ник.
триъгълник) =>2.S = a.ha= b.hb = c.hc
Формиране на умения
за изчисляване на лице
a .b c .hA
S = ==
•=
(за правоъгълен триъгълник)
на триъгълник.
2
2
=> 2.S = a.b = c.hc
• Как се изменя лице на триъгълник при увеличение /
намаление на страна и съответна височина – зад. 5
след урока.
Работа в час: задачите от урока, зад 1; 2 а, б, д, з.
Домашна работа: зад. 2 в, г, ж, и; 4.

Лице на три
ъгълник.
Упражнение

Преговор на формулата за лице на триъгълник.

• Равнолицевост на триъгълниците, образувани чрез
построението на отсечката, свързваща връх и среда на
срещулежаща страна.
• Равенство на височините към бедрата на равнобедрен
триъгълник (зад. 5).

Триъгълник.
Тестови задачи

Запознаване с обратна
задача. Формиране на
умения за откриване
на равнолицеви
фигури.
Затвърждаване на
придобитите знания и
умения чрез система
от тестови задачи и
задачи за пълно описване.
Запознаване с поняти
ето успоредни прави.

Успоредни
прави

Придобиване на умения за построяване
на успоредни прави.
Затвърждаване на
умения за чертаене и
измерване.

Работа в час: задачите от урока: зад. 1; 3; 7; 8.
Домашна работа: зад. 2; 4; 6; 9.
Домашна работа: подобни на предложените в учебника
задачи.

• Различни положения на прави в равнината.
• Какво е разстояние между успоредни прави и множеството от точки, които са на дадено разстояние от
права (зад. 2 от урока).
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 5.
Домашна работа: зад. 2; 3; 4; 6.
• За ученици с интерес към математиката са подходящи
зад. 5 от урока, зад. 7.
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УРОК
Успоредник.
Ромб

Лице на
успоредник

Лице на
успоредник.
Упражнение

ЦЕЛИ
ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
Запознаване с геомет- • Ромб, правоъгълник и квадрат са вид успоредници.
ричните фигури успо- • Квадратът е вид правоъгълник.
редник и ромб, техните
Работа в час: задачите от урока; зад. 1; 2; 3.
елементи и свойства.
Домашна работа: зад. 4; 5; 7.
Придобиване на умения за построяване на
успоредник в квадратна мрежа.
• Височини на успоредник към съответните страни.
Изучаване на формулите за намиране на
Работа в час: задачите от урока; зад. 1; 2; 4.
лице на успоредник и
Домашна работа: зад. 3; 5.
придобиване на умения за прилагането им
в задачи.
• Установяване, че височините в ромб към съседните
Затвърждаване на
страни са равни.
уменията за намиране
лице на успоредник.
• Зад. 5 от урока.
Придобиване на умения за намира елемен- • Как се изменя лицето при увеличение или намаляване
на съответни страна и височина (зад. 4).
ти на успоредник по
дадено лице.
Работа в час: задачите от урока; зад 4.
Домашна работа:1; 2 б, г; 3.

Трапец.
Видове трапеци. Обиколка
на трапец

Лице на
трапец

Запознаване с геометричната фигура трапец
и неговите елементи.
Придобиване на умения за чертаене на
трапец и намиране на
обиколка на трапец.
Запознаване с формулата за лице на трапец.

• За ученици с интерес към математиката – зад. 5; 7.
• Видове трапеци – равнобедрен, правоъгълен
Работа в час: задачите от урока.
Домашна работа: зад. 3; 4.

• Височина на трапец.
• В правоъгълен трапец перпендикулярното бедро е
височина.
Придобиване на умения за прилагането и в
( a + b ) .h
• От S =
=> 2.S = (a + b).h
задачи.
2
Работа в час: задачите от урока; зад. 1; 2.
Домашна работа: 1 в, г; 3.
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УРОК
Лице на
трапец.
Упражнение

ЦЕЛИ
ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
• Стъпки за намиране на неизвестна основа:
Затвърждаване на
уменията за намиране
1. Изчисляване на 2.S и запис на
на лице на трапец и за
2.S = (a + b).h
намиране на елементи
на трапец при зададено 2. Изчисляване на 2.S:h и запис на
a + b = 2.S:h
лице.
3. Намиране на неизвестната основа
Работа в час: задачите от урока; зад. 1; 4.
Домашна работа: зад. 2; 3.

Лица на
геометрични
фигури, съставени от изучените фигури

• Лицето на четириъгълник с перпендикулярни диагоЗатвърждаване на
представата за лице на
d .d
нали d1 и d2 е S = 1 2 .
фигура като сбор от
2
квадратни единици.
• Различни варианти за разбивката на геометрична фиОсмисляне и затвър
ждаване на адитивното гура на познати фигури.
свойство на лице на
Работа в час: задачите от урока; зад. 1.
геометрична фигура
Домашна работа: зад. 2; 3.
(без да се използва
термина адитивност).
Създаване на навици
за работа с чертежи
в мрежа и да извлича
информация от тях.

Основни
геометрични
фигури.
Обобщение

Работа в час: зад. 1; 2; 3; 6; 8; 9.
Затвърждаване на
уменията за намиране
Домашна работа: зад. 4; 5; 7.
на лице на геометрични
фигури и извличане на
информация от чертежи.
Формиране на умения
за интерпретиране на
условие и създаване на
модел.

Основни
геометрични
фигури.
Тестови
задачи

Подготовка за проверка и оценка на знанията.

Домашна работа: подобни на дадените в учебника задачи.
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Раздел 6: ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕЛА

Темата е разработена в 9 урочни единици, от които: 6 – за нови знания, 1 – за упражнение, 1 – за
практическа работа, 1 – за подготовка за проверка и оценка на знанията. Целта е учениците да придобият следните знания и умения:
• Разпознаване на елементи на куб и правоъгълен паралелепипед;
• Умее да изработва развивка на куб и паралелепипед в квадратна мрежа и да ги разпознава на
чертеж;
• Усвояване на формулите за изчисляване на обем и повърхнина и прилагането им в задачи;
• Умее да преминава от в различни мерни единици, като спазва съотношението между тях;
• Създаване на умения за изследване и моделиране в практически ситуации.
УРОК

ЦЕЛИ

Куб. Елементи, развивка

Въвеждане на понятието куб и неговите
елементи.
Формиране на умения
за посочване на върхове, ръбове, стени.
Формиране на умение за изработване на
развивка на куб.

• Брой върхове, брой стени, брой ръбове. Околни стени, основи.

Въвеждане на понятията повърхнина,
околна повърхнина на
куб и формулите:
S1 = 6.а.а.
S = 4.а.а.
Създаване на умения
за прилагането им в
задачи.

• Съответствието между мерните единици за повърхнина.
• Задачи 5, 6 и 7 са приложни и осмислят връзката на
математиката с реалността.
• Да се обърне внимание на записа на решението на
задачите.
• За домашна работа са подходящи зад. и зад. 3 и практическата част на зад. 7 след урока.
Работа в час: задачите от урока; зад. 1; 4; 5 след урока.

Лице на
околна повърхнина и на
повърхнина
на куб

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

• Как се получава развивка на куб и различните развивки.
Работа в час: задачите от урока, зад. 1; 3; 4.
Домашна работа: зад. 2 и зад. 5 след урока.

Домашна работа: зад. и зад. 3 и практическата част на
зад. 7 след урока.
Обем на куб.
Мерни единици за обем.

Правоъгълен
паралелепипед. Елементи, развивка

Въвеждане на понятието обем, мерни
единици за обем и
формулата V = a3.
Създаване на умения за прилагането в
задачи.
Въвеждане на понятиeто правоъгълен
паралелепипед и неговите елементи.
Създаване на умения
за разпознаване и изработване на развивка
на паралелепипед.

• Съотношението между мерни единици за обем.
• Равенството 1 dm3 = 1L. За домашна работа – подходящи задачи.
Работа в час: задачите от урока; зад. 1; 6; 7 след урока.
Домашна работа: зад. 3 и зад. 4 след урока.
• Измерения – дължина, широчина, височина.
• Да се обърне внимание на двойките еднакви право
ъгълници в развивката на паралелепипед.
• Да се направи аналогия с куб.
Работа в час: задачите от урока; зад. 1; 2; 3; 7.
Домашна работа – зад. 4; 5; 6.
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УРОК
Лице на околна повърхнина и на повърхнина на
правоъгълен
паралелепипед

Обем на
правоъгълен
паралелепипед

ЦЕЛИ

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА

Въвеждане на поня• Обръща се внимание, че измеренията на паралелепитията повърхнина,
педа са изразени в една и съща мерна единица.
околна повърхнина на • Как се изчислява повърхнина на паралелепипед, ако
правоъгълен паралеса известни лицето на основата и околната повърхнилепипед, формулите
на.
S1 = 2.a.b + 2.a.c + 2.b.c,
• По-сложни ситуации – зад. 5 и зад. 6. да се решават в
S = 2.a.c + 2.b.c =
час.
= (2.a+2.b).c
Работа в час: задачи от урока, зад. 1 а, 2 а, в, 6 след
Формиране на умения урока.
за прилагането им в
Домашна работа – подходящи са зад. 1 б; 2 б и зад. 3; 5
задачи.
след урока.
Въвеждане на формулата
V = a.b.c
Формиране на умения
за прилагането.

• Обръща се внимание, че измеренията на паралелепипеда са изразени в една и съща мерна единица.
• Обръща се внимание, че обем на паралелепипед може
да се изчисли като произведение на височина и лице
на основа.

Затвърждаване на
уменията за преминаване от една в друга
мерна единица за
обем.

• Задачи с по-сложни условия – зад. 5 и зад. 7.

Правоъгълен
паралелепипед и куб.
Обобщение

Затвърждаване на
придобити знания и
умения.

• В по-трудните задачи (от 5 до 12) да се наблегне на
връзките между данните в условията и последователността при провеждане на решението.

Правоъгълен
паралелепипед и куб.
Практически задачи и
изготвяне на
проекти

Експериментиране и
самостоятелна работа
на ученика, което да
обогати уменията му
и да развие пространственото въображение.

• Уместно е да се поставят проекти за самостоятелно
изготвяне или за работа в екип.

Правоъгълен
паралелепипед и куб.

Подготовка за проверка и оценка на знанията.

Домашна работа: подобни на предложените в учебника
задачи.

• За ученици с изявен интерес към математиката е подходяща зад. 8.
Работа в час: задачите от урока; зад. 1; 2; 4 след урока.
Домашна работа – зад. 3. и зад. 6 след урока.

Използва знанията си
в съставяне на математически модел.

Тестови
задачи

29

Раздел 7: ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
Темата е разработена в 5 урочни единици: 4 – за преговор на изученото през годината и 1 – за
изходно равнище. Целта е учениците да преговорят следните знания и умения:
Действия с естествени числа. Намиране на неизвестно число;
Действия с обикновени и десетични дроби. Намиране на неизвестно число в изрази с дроби;
Намиране на част от число и задачи с проценти;
Намиране на лице и обем на геометрични фигури и тела.
УРОК
Делимост

Обикновени
и десетични
дроби
Част от число.
Процент
Геометрични
фигури и тела

Изходно равнище

ЦЕЛИ
Преговор на действията с естествени числа.
Намиране на неизвестно
число.
Преговор на действията
с обикновени и десетични дроби.
Преговор на основните
задачи за намиране на
част от число. Действия
с проценти.
Преговор на основните
геометрични фигури и
тела. Намиране на обиколка и лице на фигури
и обем на тела.
Определяне на нивото
на усвояване на учебния
материал от програмата
за 5. клас.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ В УРОКА
Работа в час: зад. 1; 3; 6; 7.
Домашна работа: зад. 2; 4; 5; 8.
Работа в час: зад. 1; 3; 6; 7.
Домашна работа: зад. 2; 4; 5; 8; 9; 10.
Работа в час: зад. 1; 3; 6; 8; 10.
Домашна работа: зад. 2; 4; 5; 7; 9; 11; 12.
Работа в час: зад. 1; 3; 5; 7; 9.
Домашна работа: зад. 2; 4; 6; 8; 10; 11; 12.
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ВАРИАНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА
НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО МАТЕМАТИКА В 5. КЛАС
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ДЕЛИМОСТ
Тестови задачи – I вариант

1. Колко от числата 1, 5, 11, 15, 51, 55 са кратни на 5?
А) 2
Б) 3
В) 4

Г) 5

2. Кое от изброените числа НЕ е делител на 4410?
А) 2
Б) 3
В) 4

Г) 9

3. На коя степен участва 5 в разлагането на числото 250 на прости множители?
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
4. Колко от числата 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 са съставни?
А) 5
Б) 6
В) 7

Г) 8

5. Кой е най-големият общ делител на 24 и 36?
А) 4
Б) 6

В) 9

Г) 12

6. Числото 15 е взаимно просто с:
А) 55
Б) 57

В) 205

Г) 502

7. Кое е най-малкото общо кратно на 8 и 18?
А) 36
Б) 48

В) 72

Г) 144

8. Кое е най-малкото общо кратно на 4, 6 и 15?
А) 30
Б) 60

В) 90

Г) 120

9. Най-много в колко еднакви букета може да се разпределят 75 лалета и 60 нарциси?
10. В магазин има равен брой лалета и нарциси. Лалетата са натопени по 15 във ваза, а нарцисите – по 21 във ваза. Най-малко колко лалета и колко нарциси има в магазина?
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ДЕЛИМОСТ
Тестови задачи – II вариант

1. Колко от числата 1, 2, 11, 12, 21, 22 са кратни на 2?
А) 2
Б) 3
В) 4

Г) 5

2. Кое от изброените числа НЕ е делител на 2130?
А) 2
Б) 3
В) 5

Г) 9

3. На коя степен участва 2 в разлагането на числото 120 на прости множители?
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
4. Колко от числата 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 са съставни?
А) 5
Б) 6
В) 7

Г) 8

5. Кой е най-големият общ делител на 30 и 72?
А) 2
Б) 3

В) 6

Г) 9

6. Числото 6 е взаимно просто с:
А) 21
Б) 22

В) 302

Г) 203

7. Кое е най-малкото общо кратно на 16 и 24?
А) 32
Б) 48

В) 72

Г) 144

8. Кое е най-малкото общо кратно на 6, 10 и 16?
А) 60
Б) 160

В) 240

Г) 480

9. Най-много в колко еднакви подаръка може да се разпределят 120 шоколада и 160 вафли?
10. В магазин има равен брой шоколади и вафли. Шоколадите са подредени по 120 в кашон,
а вафлите – по 160 в кашон. Най-малко колко шоколади и колко вафли има в магазина?
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ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ
Тестови задачи – I вариант
1. Пресметнете стойността на всеки от изразите:
а)

1 3
+
2 4

б)

5 4
+
6 9

в)

9 3
−
11 7

г)

4 1
−
15 35

в)

2 4
:
11 5

г)

77 11
:
26 13

В)

6
25

Г)

1
25

Г)

7
22

Г)

19
16

Г)

37
11

2. Пресметнете стойността на всеки от изразите:
а)

2 21
.
7 4

б)

111 2
.
46 3

 35 22 7  25
3. Стойността на израза  . −  :
е:
 11 21 3  6
А)

25
6

Б)

3
5

4. Неизвестното събираемо x от равенството x +
А)

15
22

Б)

3
11

В)

5. Неизвестното умаляемо x от равенството x −
А)

43
36

Б)

31
24

6. Неизвестният умалител x от равенството
А)

5
33

Б)

2 1
= е равно на:
11 2
10
33

7 5
=
е равно на:
8 12
В)

13
12

125
40
−x=
е равен на:
33
11

5
11

В)

34

85
33

7. Неизвестният делител x от равенството

А)

5
3

Б)

25
5
:x=
е равен на:
78
26

3
5

8. Неизвестното делимо x от равенството x :
А)

9. Ако

16
13

Б)

В)

125
234

Г)

5
78

Г)

13
16

39 11
=
е равно на:
88 6

13
8

В)

39
8

5
5
от x е равно на 110, колко е
от x − 2 ?
11
12

5
от теглото на със7
тезател по сумо. Колко тежи всеки от двамата състезатели, ако разликата в теглата им е 40 kg?
10. Теглото на състезател по борба е цяло число килограми и е равно на
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ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ
Тестови задачи – II вариант

1. Пресметнете стойността на всеки от изразите:
а)

3 1
+
2 4

б)

1 5
+
6 9

в)

7 2
−
11 7

г)

8 3
−
15 35

4 2
:
11 5

г)

66 11
:
39 26

29
6

Г)

2
13

Г)

13
33

Г)

11
36

2. Пресметнете стойността на всеки от изразите:
а)

4 35
.
7 2

б)

222 5
.
25 3

в)

 14 22 1  29
3. Стойността на израза  . −  :
е:
 11 21 3  6
А)

6
29

Б)

13
6

В)

4. Неизвестното събираемо x от равенството x +
А)

4
11

Б)

15
33

В)

5. Неизвестното умаляемо x от равенството x −

А)

29
24

Б)

3 2
= е равно на:
11 3

1
24

5 7
=
е равно на:
8 12
В)

36

7
22

5
12

6. Неизвестният умалител x от равенството
А)

37
11

Б)

5
11

7. Неизвестният делител x от равенството
А)

3
4

Б)

107
34
−x=
е равен на:
33
11
В)

13
16

Б)

Г)

5
33

Г)

7
39

Г)

9
14

28
7
:x=
е равен на:
39
13

19
39

8. Неизвестното делимо x от равенството x :
А)

35
33

В)

4
3

45 11
=
е равно на:
77 6

121
135

В)

15
14

3
5
от x е равно на 33, колко е
от x +1 ?
13
12
15
10. Теглото на състезател по сумо е равно на
от теглото на състезател по борба. Колко
11
тежи всеки от двамата състезатели, ако разликата в теглата им е 40 kg?

9. Ако
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ДЕСЕТИЧНИ ДРОБИ
Тестови задачи – I вариант
1. Пресметнете стойността на изразите:
а) 2, 326 + 0, 074

б) 12, 34 + 3, 265

в) 102, 345 − 0, 96

г) 3, 52 − 2, 8

в) 1, 44 : 0,12

г) 10, 01 : 7, 7

В) 5,9

Г) 3,5

2. Пресметнете стойността на изразите:
а) 0,125.8

б) 2, 35.1,1

3. Стойността на израза ( 3, 25. 3 + 2, 05 ) : 5, 9 е:
А) 2

Б) 17, 7

4. Неизвестното събираемо x от равенството x + 3, 27 = 4, 8 е равно на:
А) 8,07

Б) 1,19

В) 0,71

Г) 1,53

5. Неизвестното умаляемо x от равенството x − 7,1234 = 1, 234 е равно на:
А) 8,3574

Б) 5,8894

В) 7

Г) 7,2464

6. Неизвестният умалител x от равенството 89, 47 − x = 55, 793 е равен на:
А) 32,677

Б) 34,766

В) 33,677

Г) 145,263

7. Неизвестният делител x от равенството 7, 29 : x = 27 е равен на:
А) 2,7

Б) 0,27

В) 0,027

Г) 9,2

8. Неизвестното делимо x от равенството x : 6, 6 = 2, 25 е равно на:
А) 15

Б) 15,35

В) 1,485

Г) 14,85

9. Ако 32% от x е равно на 48, колко е 72% от x + 25 ?
10. Влог от 10 000 лева се олихвява с 4% годишна лихва, като в края на всяка година лихвата
се прибавя към влога. След първата година към влога са внесени допълнително 2 000 лева.
Колко лева има в този влог в края на втората година?
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ДЕСЕТИЧНИ ДРОБИ
Тестови задачи – II вариант
1. Пресметнете стойността на изразите:
а) 5, 471 + 0, 029

б) 4, 321 + 9,183

в) 73, 862 − 0, 79

г) 7, 53 − 4, 7

в) 1, 69 : 0,13

г) 1, 001 : 77

В) 5

Г) 7,3

2. Пресметнете стойността на изразите:
а) 0,15.6

б) 1, 92 .1, 2

3. Стойността на израза ( 4, 25. 2 + 3, 5 ) : 2, 4 е:
А) 2

Б) 3

4. Неизвестното събираемо x от равенството x + 0, 27 = 4, 8 е равно на:
А) 0,9

Б) 4,43

В) 5,07

Г) 4,53

5. Неизвестното умаляемо x от равенството x − 5, 9876 = 12, 34 е равно на:
А) 18,3276

Б) 6,3524

В) 17,2376

Г) 61,3476

6. Неизвестният умалител x от равенството 93, 27 − x = 56, 79 е равен на:
А) 37,18

Б) 35,78

В) 36,48

Г) 150,06

7. Неизвестният делител x от равенството 5,12 : x = 8 е равен на:
А) 6,4

Б) 0,64

В) 0,32

Г) 3,2

8. Неизвестното делимо x от равенството x : 4, 4 = 2, 55 е равно на:
А) 11

Б) 0,35

В) 10,4

Г) 11,22

9. Ако 72% от x е равно на 108, колко е 72% от x − 25 ?
10. Заем от 10 000 лева се олихвява с 8% годишна лихва, като в края на всяка година лихвата
се прибавя към заема. След първата година от заема са върнати 2 000 лева. Колко лева трябва
да се върнат в края на втората година, ако заемът трябва да се върне изцяло?
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ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
Тестови задачи – I вариант
1. Лицето на триъгълник със страна 8 cm и височина към нея 11 cm е равно на:
Б) 44 cm2
В) 66 cm2
Г) 88 cm2
А) 22 cm2
2. Една от страните на триъгълник с лице S = 78 m2 е равна на 13 m. Височината към тази
страна има дължина:
А) 6 m
Б) 9 m
В) 12 m
Г) 15 m
3. Правоъгълен триъгълник има страни 9 cm, 40 cm и 41 cm. Височината към хипотенузата
има дължина:
А)

360
cm
41

Б)

369
cm
40

В)

1640
cm
9

Г) 9 cm

4. В триъгълник са дадени страна c = 135 m и височини hc = 11 m и ha = 27 m. Страната a е
равна на:
А) 49 m

Б) 51 m

В) 53 m

Г) 55 m

5. Две от страните на триъгълник имат дължини съответно b = 72 cm и b = 36 cm. Кое от
следните не може да бъде вярно?
Б) hb = 14 , hc = 28
А) hb = 15 , hc = 30 		
В) hb = 10 , hc = 18 		

Г) hb = 20 , hc = 40

6. Ромб има обиколка 21 m и височина 6 m. Лицето на ромба е равно на:
Б) 27 m2
В) 63 m2
А) 15 m2

Г) 126 m2

7. Успоредник има лице S = 195 cm2 и страна 13 cm. Височината към тази страна е равна на:
А) 13 cm2

Б) 15 cm2

В) 36 cm2

Г) 100 cm2

8. Трапец има основи 11 dm и 5 dm и височина 12 dm. Лицето на трапеца е равно на:
А) 39 m2

Б) 80 m2

В) 96 m2

Г) 192 m2

9. Страна и височина към нея са съответно 50 cm и 24 cm, а другите две страни са с дължини
30 cm и 40 cm. Покажете, че триъгълникът е правоъгълен.
10. Равнобедрен триъгълник има обиколка 4 m и 15 cm, като основата му е равна на 55%
от страната на ромб, а бедрото му е равно на 45% от обиколката на същия ромб. Намерете
страната на ромба.
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ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
Тестови задачи – II вариант
1. Лицето на правоъгълен триъгълник с катети 35 m и 10 m е равно на:
Б) 175 m2
В) 350 m2
А) 25 m2

Г) 45 m2

2. Страната на триъгълник с лице S = 209 cm2 и височина към нея 37 cm има дължина:
А) 6 cm
Б)7 cm
В) 8 cm
Г) 9 cm
3. Две от страните на триъгълник са a = 14 dm и b = 8 dm. Височината към едната страна е
ha = 4 dm. Да се намери височината hb към другата страна.
А) 7 dm
Б) 9 dm
В) 11 dm
Г) 13 dm
4. Две от височините на триъгълник имат дължини съответно hb = 15 cm и hb = 30 cm. Кое от
следните не може да бъде вярно?
А) b = 209 cm, c = 36 cm
Б) b = 68 cm, c = 34 cm
В) b = 60 cm, c = 35 cm
Г) b = 58 cm, c = 29 cm
5. Лицето на квадрат с обиколка 24 cm е равно на:
Б) 18 cm2
В) 24 cm2
А) 16 cm2

Г) 36 cm2

6. Ромб има обиколка 12 m и височина 5 m. Лицето на ромба е равно на:
Б) 15 m2
В) 17 m2
А) 12 m2

Г) 60 m2

7. Успоредник има лице S = 209 cm2 и страна 19 cm. Височината към тази страна е равна на:
Б) 15 cm2
В) 35 cm2
Г) 190 cm2
А) 11 cm2
8. Трапец има основи 8 dm и 15 dm и височина 10 dm. Лицето на трапеца е равно на:
Б) 110 m2
В) 115 m2
Г) 135 m2
А) 43 m2
9. Триъгълник с лице S = 1830 cm2 има страни 11 cm, 60 cm и 61 cm. Намерете сбора от трите
височини на този триъгълник.
10. Равнобедрен триъгълник има обиколка 4 m и 85 cm, като основата му е равна на 45%
от страната на ромб, а бедрото му е равно на 55% от обиколката на същия ромб. Намерете
страната на ромба.
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ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕЛА
Тестови задачи – I вариант
1. Обемът на паралелепипед с измерения a = 8 cm, b = 5 cm и c = 3 cm е равен на:

А) 60 cm3

Б) 80 cm3

В) 100 cm3

Г) 120 cm3

2. Пълната повърхнината на паралелепипед с измерения a = 4 m, b = 3 m и c = 5 е равна на:

А) 47 m2

Б) 60 m2

В) 94 m2

Г) 120 m2

3. Аквариум има обем 100 000 cm2, широчина 40 cm и дължина 50 cm. Височината на аквариума е:
А) 40 cm

Б) 45 cm

В) 50 cm

Г) 55cm

4. Пълната повърхнина на паралелепипед е равна на 46 dm2. Ако две от измеренията на
паралелепипеда са 7 dm и 2 dm, то третото измерение е равно на:
А) 1 dm

Б) 2 dm

32
dm
9

В) 5 dm

Г)

В) 216 m3

Г) 316 m3

5. Обемът на куб с ръб 6 cm е равен на:
А) 108 m3

Б) 150 m3

6. Пълната повърхнина на паралелепипед с обем V = 1716 m3, широчина 11 m и дължина
12 m е равна на:
А) 862 m2

Б) 762 m2

В) 381 m2

Г) 431 m2

7. Околната повърхнина на паралелепипед с височина a, широчина b и височина c, където
a + b = 35 cm и c = 7 cm е равна на:
А) 245 cm2

Б) 345 cm2

В) 490 cm2

Г) 940 cm2

8. Сборът на всички ръбове на куб е 96 m. Обемът на този куб е равен на:
Б) 216 m3
В) 512 m3
Г) 1728 m3
А) 125 m3
9. Дадени са паралелепипед с измерения 3 cm, 4 cm и 5 cm и куб с ръб 4 cm. Кое от двете
тела има:
а) по-голям обем;
б) по-голяма пълна повърхнина?
10. Куб с ръб 5 cm е поставен върху куб с ръб 8 cm. Да се намери пълната повърхнина на
полученото тяло.
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ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕЛА
Тестови задачи – II вариант
1. Обемът на паралелепипед с измерения a = 6 cm, b = 7 cm и c = 5 cm е равен на:
Б) 105 cm3
В) 107 cm3
Г) 210 cm3
А) 18 cm3
2. Пълната повърхнината на паралелепипед с измерения a = 4 m, b = 5 m и c = 5 m е равна на:
Б) 100 m2
В) 120 m2
Г) 148 m2
А) 74 m2
3. Аквариум има обем 60 000 cm2, широчина 40 cm и дължина 50 cm. Височината на аквариума е:
А) 30 cm
Б) 35 cm
В) 40 cm
Г) 50cm
4. Пълната повърхнина на паралелепипед е равна на 222 dm2. Ако две от измеренията на паралелепипеда са 7 dm и 9 dm, то третото измерение е равно на:
А) 2 dm

Б) 3 dm

159
dm
16

В) 5 dm

Г)

В) 150 cm2

Г) 216 cm2

5. Обемът на куб с ръб 5 cm е равен на:
А) 100 cm2

Б) 125 cm2

6. Пълната повърхнина на паралелепипед с обем V = 910 m3, широчина 10 m и дължина 13
m е равна на:
А) 150 m2

Б) 362 m2

В) 483 m2

Г) 582 m2

7. Околната повърхнина на паралелепипед с височина a, широчина b и височина c, където
a + b = 25 cm и c = 11 cm е равна на:
А) 150 cm2

Б) 275 cm2

В) 550 cm2

Г) 1100 cm2

8. Сборът на всички ръбове на куб е 88 m. Обемът на този куб е равен на:
А) 1331 m3 Б) 1500 m3 В) 1512 m3 Г) 1728 m3
9. Дадени са паралелепипед с измерения 1 cm, 6 cm и 10 cm и куб с ръб 4 cm. Кое от двете
тела има:
а) по-голям обем;

б) по-голяма пълна повърхнина?

10. Куб с ръб 4 cm е поставен върху куб с ръб 9 cm. Да се намери пълната повърхнина на
полученото тяло.
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Учебна
седмица

1

1

1

1

2

№

1.

2.

3.

4.

5.

Входно равнище. Тестови задачи

Ред на
действия.
Намиране на
неизвестно
число

Действия с
естествени
числа

Сравняване
на естествени
числа

Естествени
числа. Мерни
единици

Тема на
урочна
единица

Тестови
задачи

Преговор

Преговор

Преговор

Преговор

Урочна
единица
за

Умее да сравнява
естествени числа и да
прилага правилно реда
на четирите действия с
естествени числа.

Знае правилата за
пресмятане стойността
на изрази.

Може да извършва
аритметични действия с
естествени числа.

Може да сравнява
естествени числа.

Познава естествените
числа.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Диагностика на математическата грамотност на учениците на
входа на 5. клас.

Затвърждаване на
уменията за пресмятане на изрази
с естествени числа.
Пресмятане на стойността на изрази.

Събиране и изваждане на естествени
числа.

Изобразяване на естествени числа върху
числов лъч.

Броене. Превръщане
от една мерна единица в друга.

Писмена работа

Работа в час.
Домашна работа

Работа в час.
Домашна работа

Работа в час.
Домашна работа

Оценяване на
работа в час

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 СЕДМИЦИ X 4 ЧАСА СЕДМИЧНО = 72 ЧАСА

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет математика за 5. клас

УТВЪРДИЛ
Директор: …………………………
(Име, фамилия, подпис)
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Учебна
седмица

2

2

2

3

3

3

3

4

4

№

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Прости и съставни числа

Степен

Признаци за
делимост.
Упражнение

Признаци за
делимост на 3
и на 9

Признаци за
делимост на 5
и на 10

Признак за
делимост на 2

Делимост на
произведение
и сбор от
естествени
числа

Кратно и
делител

Деление с
остатък

Тема на
урочна
единица

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Знае да определя кога
едно число е просто или
съставно

Знае да записва произведение като степен.

Затвърждаване на
знанията за признаците
за деление на 2, 3, 5 и
на 9.

Знае признаците за
деление на 3 и на 9.

Знае признаците за
деление на 5 и на 10.

Знае признака за деление на 2.

Знае да определя кога
сбор или произведение
на две числа се дели на
дадено число.

Нови
знания

Нови
знания

Знае да намира делители на естествено число.

Знае да дели с частно и
остатък.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
знания

Нови
знания

Урочна
единица
за

Просто
число.
Съставно
число

Степен

Признак за
деление.
Четно и
нечетно
число.

Кратно,
делител

Частно,
остатък

Нови
понятия

Намиране на прости
числа.

Пресмятане на произведение от еднакви
множители.

Определя кога
даден израз се дели
на 2, 3, 9 или 10.

Определя кога даден
израз се дели на 3
или на 9.

Определя кога
даден израз се дели
на 5 или на 10.

Работа в час.
Домашна работа

Работа в час.
Домашна работа

Устно изпитване.
Работа в час.

Работа в час.
Домашна работа

Работа в час.
Домашна работа

Работа в час.
Домашна работа

Работа в час.
Домашна работа

Извеждат се признаците за разпознаване
дали сбор или произведение се дели на
дадено число.
Определя кога
даден израз се дели
на 2.

Работа в час.
Домашна работа

Работа в час.
Домашна работа

Деление на естествени числа.

Деление на естествени числа.
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Учебна
седмица

4

4

5

5

5

5

6

№

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Практическа
задача. Да
изберем
плочки

Делимост.
Общи задачи

Делимост.
Общи задачи

Най-малко
общо кратно.
Упражнение

Най-малко
общо кратно

Общ делител
на естествени
числа. Найголям общ
делител

Разлагане
на естествени числа
на прости
множители

Тема на
урочна
единица

Практическа
задача

Упражнение

Упражнение

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Урочна
единица
за

Прилага признаците за
делимост при решаване
на задачи.

Затвърждаване на
знанията за делимост.

Затвърждаване на
знанията за делимост.

Затвърждаване на
уменията за намиране
на НОК.

Знае да намира НОК на
две числа.

Знае да намира НОД на
две числа.

Знае да разлага естествени числа на прости
множители.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Общо
кратно.
Най-малко
общо
кратно

Общ
делител.
Най-голям
общ делител

Разлагане

Нови
понятия

Намиране на общи
делители и на НОК.

Урок, за систематизиране на придобитите
знания и умения за
признаците за делимост и алгоритмите за
намиране на НОД и
НОК.

Признаци за делимост
и алгоритми за намиране на НОД и НОК.

Алгоритъм за намиране на НОК

Алгоритъм за намиране на НОД.

Представяне на
естествени числа
като произведение от
прости множители.

Устно изпитване.

Устно изпитване.
Оценяване на
работа в час.

Оценяване на работа в час. Домашна
работа.

Устно изпитване.
Оценяване на
работа в час.

Работа в час.
Домашна работа

Работа в час.
Домашна работа

Устно изпитване.
Работа в час.
Домашна работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
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или раздели
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Учебна
седмица

6

6

6

7

7

7

№

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Разширяване
на обикновени дроби

Правилни и
неправилни
дроби, смесени числа.

Смесени
числа

Правилни и
неправилни
дроби

Обикновени
дроби

Делимост.
Тестови
задачи

Тема на
урочна
единица

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Тестови
задачи

Урочна
единица
за

Знае да разширява
дроби.

Затвърждаване на
знанията за правилни и
неправилни дроби.

Знае да преобразува
неправилна дроб в смесено число и обратно.

Умее да определя кога
една дроб е правилна
или неправилна.

Може да чете и записва
обикновена дроб. Знае
елементите на обикновената дроб и тяхното
значение.

Прилага признаците за
делимост при решаване
на задачи. Прилага НОД
и НОК при решаване
задачи.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Допълнителен
множител.
Разширяване на
дроби.

Смесено
число

Правилна
дроб,
неправилна
дроб.

Дроб.
Числител.
Знаменател

Нови
понятия

Чрез пояснителни
текстове, решения и
упътвания се стимулират възможностите на учениците за
самостоятелно учене

Моделиране на
ситуация.

Работата с насочващи
въпроси и извличане
на хипотези от тях
– изследователски
подход.

Разделяне на цяло
на равни части.

Разделяне на цяло
на равни части.

Задачите подпомагат постигането на
очакваното умение за
решаване на задачи
с помощта на НОД и
НОД.

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Устно изпитване.
Домашна работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа.

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Писмена работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
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8

9

33.

8

30.

32.

8

29.

8

7

28.

31.

Учебна
седмица

№

Събиране на
обикновени
дроби с равни
знаменатели

Привеждане
към общ
знаменател.
Изобразяване върху
числов лъч.
Упражнение

Сравняване
и изобразяване на
обикновени
дроби върху
числов лъч

Привеждане
на обик- новени дроби към
общ знаменател

Разширяване
и съкращаване на дроби.
Упражнение

Основно
свойство на
дробите.
Съкращаване
на дроби

Тема на
урочна
единица

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица
за

Знае да събира дроби с
равни знаменатели.

Умее да привежда
дробите към общ знаменател и да ги
изобразява върху
числов лъч.

Знае да изобразява
дроби върху числов лъч.

Знае да привежда
обикновени дроби към
най-малък общ знаменател.

Затвърждаване на знанията за разширяване и
съкращаване на дроби.

Знае да съкращава
дроби.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Събиране
на дроби

Числов лъч

Общ знаменател

Съкращаване на
дроби.

Нови
понятия

Реализацията на
урока се постига чрез
онагледяване с помощта на практическа
задача и схеми.

Подборът на задачи
е съобразен с различния начин на възприятие и запаметяване.

Поднесените основни теоретични и
пояснителни към тях
текстове подпомагат
възприятието.

Новите знания в
урока се реализират,
като се следват
принципите на
системност и яснота
при извеждането на
новото знание.

Урокът има упражнителен характер и
осигурява възможности за приложение.

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Домашна работа и
работа в час.

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Домашна работа

Работа в час или
устно изпитване.

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
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или раздели
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10

10

39.

9

36.

38.

9

35.

10

9

34.

37.

Учебна
седмица

№

Разместително и
съдружително
свойство на
събирането

Събиране и
изваждане на
обикновени
дроби. Упражнение

Събиране и
изваждане
на обикновени дроби
с различни
знаменатели

Събиране и
изваждане
на обикновени дроби
с различни
знаменатели

Събиране и
изваждане на
обикновени
дроби
с равни
знаменатели.
Упражнение

Изваждане на
обик- новени
дроби с равни
знаменатели

Тема на
урочна
единица

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица
за

Знае да пресмята изрази рационално, като
използва разместителното и съдружителното
свойство.

Затвърждаване на
знанията за събиране и
изваждане на дроби.

Умее да събира и изважда дроби с различни
знаменатели.

Умее да събира и изважда дроби с различни
знаменатели.

Умее да прилага алгоритмите за действията
събиране и изваждане
на обикновени дроби.

Знае да изважда дроби с
равни знаменатели.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Събиране
и изваждане на
дроби с
различни
знаменатели

Изваждане
на дроби

Нови
понятия

В урока се припомнят
свойствата на събирането и се конкретизират за обикновените
дроби.

Упражняват се
действията събиране
и изваждане.

Събиране и изваждане на обикновени
дроби с различни
знаменатели, се
разглеждат в два
последователни урока
поради по-трайното
усвояване на правилата.

Упражняват се и
двете действия –
събиране и изваждане
на обикновени дроби
с еднакви знаменатели.

Реализацията на
урока се постига чрез
аналогия с изученото
правило за събиране
на обикновени дроби.

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Устно изпитване.
Работа в час.

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на
работа в час. Работа
в час.

Устно изпитване.
Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
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Учебна
седмица

10

11

11

11

11

12

№

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Деление на
обикновени
дроби

Умножение
на обикновени дроби.
Упражнение

Разместително и
съдружително
свойство на
умножението

Умножение
на обикновени дроби

Намиране на
неизвестно
събираемо,
умалител и
умаляемо.
Упражнение

Събиране и
изваждане
на обикновени дроби.
Намиране на
неизвестно
събираемо,
умалител и
умаляемо

Тема на
урочна
единица

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица
за

Знае да дели дроби.

Затвърждаване на
знанията за умножение
на дроби.

Знае да прилага размести- телното и съдружителното свойство.

Знае да умножава
дроби.

Затвърждаване на
знанията за намиране на
неизвестно събираемо,
умалител и умаляемо.

Знае да намира неизвестно
събираемо, умалител и
умаляемо.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Деление на
дроби
Реципрочно число

Разместително,
съдружително
свойство

Умножение
на дроби

Нови
понятия

В урока се използва
знанието за реципрочни числа, за да се
изведе правилото за
деление на обикновена дроб.

Припомнят се правила за по-лесно пресмятане на изрази.

В урока се припомнят свойствата на
умножението и се
конкретизират за
обикновените дроби.

Чрез решаването на
практическа задача се
акцентира върху извеждането на новото
знание.

Извеждане на правилата за намиране на
неизвестна компонента при събирането
и изваждането на
обикновени дроби
се осъществяват на
базата на намиране на
неизвестна компонента с естествени числа.

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
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или раздели

51

13

13

51.

12

48.

50.

12

47.

13

12

46.

49.

Учебна
седмица

№

Част от цяло.
Упражнение

Част от цяло.
Основни
задачи

Част от цяло

Действия с
обикновени
дроби. Разпределително
свойство на
умножението спрямо
събирането

Намиране на
неизвес- тен
множител,
делител,
делимо.
Упражнение

Действия с
обикновени
дроби. Намиране на
неизвестен
множител,
делител,
делимо

Тема на
урочна
единица

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица
за

Затвърждаване на
знанията за намиране на
част от число.

Знае права и обратна
задача за намиране на
част от число.

Знае как се намира част
от число.

Знае разпределителното
свой- ство на умножението спрямо събирането.

Затвърждаване на
знанията за намиране на
неизвестен множител,
делител, делимо.

Знае да намира неизвестен множител, делител,
делимо.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Разпределително
свойство

Нови
понятия

Урокът е предназначен за упражняване
на част от число чрез
решаване на текстови
задачи.

В урока се разглеждат
трите вида основни
задачи за намиране на
част от число.

В урока се разглежда
основната задача за
намиране на част от
число.

Акцентът при реализацията на урока се
поставя върху разпределителното свойство на действието
умножение относно
събирането.

Извеждане на правилата за намиране
на неизвестна компонента при умножението и делението
на обикновени дроби
се осъществяват на
базата на намиране на
неизвестна компонента с естествени числа.

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Оценяване на работа в час. Домашна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

52

14

14

54.

56.

14

53.

14

13

52.

55.

Учебна
седмица

№

Четене и
записване на
десетични
дроби.
Упражнение

Десетични
дроби. Четене
и записване
на десетични
дроби

Как Земята
обикаля
около Слънцето или
защо има
високосни
години?

Обикновени дроби.
Обобщение.
Контролна
работа

Действия с
обикновени
дроби. Тестови задачи

Тема на
урочна
единица

Упражнение

Нови
знания

Контролна
работа

Урочна
единица
за

Четене и записване на
десетични дроби.

Умее да разпознава
десетични дроби, знае
да ги чете и записва.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Десети,
стотни,
десетична
запетая.

Десетична
дроб, цяла
част на
десетична
дроб, дробна част на
десетична
дроб

Нови
понятия

Записване на десетични дроби – математическа компетентност.

Познаване на десетичните дроби – математическа компетентност.

Моделиране. Връзка с
физика

В урока ясно и достъпно са обобщени
теоретични знания.

Тестово изпитване
за диагностициране
на индивидуалното
ниво на учениците за
постигане на очакваните резултати.

Устно изпитване.

Оценяване на
работа в час.

Писмено изпитване

Оценяване на
работа в час.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

53

16

63.

15

60.

16

15

59.

62.

15

58.

16

15

57.

61.

Учебна
седмица

№

Изваждане
на десетични
дроби.

Разместително и
съдружително
свойство на
действието
събиране.

Събиране на
десетични
дроби. Упражнение

Събиране на
десетични
дроби.

Закръгляване
на десетични
дроби.
Оценка на
резултат.

Сравняване и
изобра- зяване на десетични дроби.
Упражнение

Сравняване и
изобра- зяване на десетични дроби.

Тема на
урочна
единица

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица
за

Знае алгоритмите за
извършване на изваждане на десетични дроби и
умее да ги прилага.

Умее да пресмята числови изрази с десетични
дроби, съдържащи до
четири действия.

Умее да пресмята изрази с десетични дроби.

Знае алгоритмите за
извършване на събиране
на десетични дроби и
умее да ги прилага.

Умее да закръглява
десетични дроби.

Изобразяване и сравняване на десетични
дроби.

Умее да изобразява и
сравнява десетични
дроби.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Закръгляване.

Сравняване.

Изобразяване.

Нови
понятия

Извършване на
действия с десетични
дроби – математическа компетентност.

Извършване на
действия с десетични
дроби – математическа компетентност и
основна компетентност в областта на
технологиите.

Извършване на
действия с десетични
дроби – математическа компетентност.

Извършване на
действия с десетични
дроби – математическа компетентност.

Закръгляване с
определена точност –
математическа компетентност.

Извършване на
измервания – инициативност, предприемчивост.

Сравняване на
десетични дроби –
математическа компетентност.

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Устно изпитване

Устно и писмено
изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Устно изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

54

Учебна
седмица

16

17

17

17

17

№

64.

65.

66.

67.

68.

Подготовка за
класна работа

Събиране и
изваждане
на десетични
дроби. Обобщение

Събиране и
изваждане
на десетични
дроби. Упражнение

Събиране и
изваждане
на десетични дроби.
Намиране на
неизвестно
събираемо,
умалител и
умаляемо.

Изваждане
на десетични
дроби. Упражнение

Тема на
урочна
единица

Упражнение

Упражнение

Упражнение

Нови
знания

Упражнение

Урочна
единица
за

Умее да решава задачи,
в които се използват
десетични дроби.

Умее да използва
свойствата на събирането и изваждането за
рационално смятане.

Умее да открива
зависимостите на събирането и изваждането
от компонентите им в
конкретни ситуации.

Умее да намира неизвестна компонента при
действията събиране и
изваждане на десетични
дроби.

Умее да пресмята изрази с десетични дроби.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Извършване на действия с десетични дроби
- умение за учене.

Извършване на
действия с десетични
дроби – математическа компетентност.

Извършване на
действия с десетични
дроби – математическа компетентност.

Прилагане на формули – математическа
компетентност.

Извършване на
действия с десетични
дроби – математическа компетентност и
основна компетентност в областта на
технологиите.

Устно и писмено
изпитване

Устно и писмено
изпитване

Устно и писмено
изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Устно и писмено
изпитване

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели
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Учебна
седмица

18

18

18

18

№

69.

70.

71.

72.

Умножение
на десетични
дроби. Упражнение

Умножение
на десетични
дроби

Умножение
на десетични
дроби с
естествено
число

Класна работа

Тема на
урочна
единица

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Контрол
и оценка

Урочна
единица
за

Умее да открива зависимостите на умножението от компонентите им в
конкретни ситуации.

Знае алгоритмите за
извършване на умножение на десетични дроби
и умее да ги прилага.

Знае да прилага алгоритмите за извършване на
умножение на десетични дроби с естествено
число.

Умее да решава тестови задачи, в които се
използват десетични
дроби.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Преценяване на вярност и рационалност.

Прилагане на алгоритъм – математическа
компетентност.

Извършване на
действия с десетични
дроби – математическа компетентност.

Извършване на действия с дроби – умение
за учене.

Устно и писмено
изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Писмено изпитване

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели
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Учебна
седмица

19

19

19

19

20

№

73.

74.

75.

76.

77.

Деление на
десетична
дроб с десетична дроб.

Умножение
и деление на
десетична
дроб с 10,
100, 1000 и
т.н.
Преминаване
от една мерна
единица в
друга.

Деление на
десетична
дроб с естествено число.

Разместително и
съдружително
свойство на
действието
умножение.
Упражнение

Разместително и
съдружително
свойство на
действието
умножение.

Тема на
урочна
единица

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица
за

Умее да прилага алгоритмите за извършване на
деление на
десетични дроби с
десетични дроби.

Знае алгоритмите за
извършване на умножение и деление на десетични дроби с 10, 100,
1000 и др. и умее да ги
прилага.

Знае алгоритмите за
извършване на деление
на де- сетични дроби и
умее да ги прилага.

Умее да пресмята изрази с десетични дроби.

Умее да пресмята числови изрази с десетични
дроби, съдържащи до
четири действия.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Крайна
десетична
дроб

Нови
понятия

Прилагане на алгоритъм – математическа
компетентност.

Знание за връзките
между кратни и
производни на мерните единици и умения
за преминаване от
една мерна единица в
друга – математическа компетентност.

Прилагане на алгоритъм – математическа
компетентност.

Извършване на действия с дроби – умение
за учене.

Прилагане на алгоритъм – математическа
компетентност.

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Устно и писмено
изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 16 СЕДМИЦИ X 4 ЧАСА СЕДМИЧНО = 72 ЧАСА
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21

20

80.

82.

20

79.

21

20

78.

81.

Учебна
седмица

№

Действия с
десетични
дроби. Намиране на
неизвестен
множител,
делимо и
делител.
Упражнение

Действия с
десетични
дроби. Намиране на
неизвестен
множител,
делимо и
делител

Действия с
десетични
дроби. Упражнение

Действия с
десетични
дроби. Разпределителното свойство
на умножението

Деление на
десетични
дроби. Упражнение

Тема на
урочна
единица

Упражнение

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Упражнение

Урочна
единица
за

Умее да открива зависимостите на умножението и делението
от компонентите им в
конкретни ситуации.

Умее да намира неизвестна компонента при
действията умножение
и деление на десетични
дроби.

Умее да пресмята изрази с десетични дроби.

Умее да пресмята изрази с десетични дроби.

Умее да пресмята изрази с десетични дроби.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Преценяване на вярност и рационалност.

Преценяване на вярност и рационалност
в реална ситуация и
умение за обосноваване на изводи.

Извършване на действия с дроби – умение
за учене

Извършване на действия с дроби – умение
за учене.

Преценяване на вярност и рационалност.

Устно и писмено
изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Устно и писмено
изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Устно и писмено
изпитване

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели
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Учебна
седмица

21

21

22

22

22

22

№

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Процент.
Упражнение

Процент.
Упражнение

Процент.
Основни
задачи

Използване
на калкулатор. Приложение

Превръщане
на десетични
дроби в
обикновени
и на обикновени дроби
в десетични.
Упражнение

Превръщане
на десетични
дроби в
обикновени
и на обикновени дроби в
десетични

Тема на
урочна
единица

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица
за

Умее да представя
отношение на две числа
в проценти.

Умее да пресмята процент от дадено число.

Знае понятието процент.

Умее да работи с калкулатор.

Умее да преминава от
един запис на дроб към
друг.

Знае за връзката между
обикновена и десетична
дроб и възможността
за преминаване от един
запис на дроб към друг.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Процент

Безкрайна
периодична
десетична
дроб

Безкрайна
десетична
дроб

Нови
понятия

Преценяване на вярност и рационалност.

Пресмятане на процент – математическа
компетентност.

Пресмятане на процент – математическа
компетентност.

Дигитална компетентност.

Преценяване на вярност и рационалност.

Извършване на
действия с дроби –
математическа компетентност.

Устно и писмено
изпитване

Устно и писмено
изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Устно и писмено
изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели
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Учебна
седмица

23

23

23

23

24

№

89.

90.

91.

92.

93.

Работа с
данни. Упражнение

Представяне
на данни.
Работа с
диаграми

Четене и интерпретиране
на данни.
Работа с
таблици

Проста лихва.
Упражнение

Проста лихва

Тема на
урочна
единица

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица
за

Разчитане на данни,
представени с диаграми.

Знае да разчита данни,
представени с диаграми.

Умее да събира, организира и интерпретира
данни, зададени с таблици и диаграми.

Умее да пресмята
проста лихва.

Умее да решава задачи
от областта на икономиката и финансите.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Данни,
линейна
диаграма,
точкова
диаграма,
блокова
диаграма,
кръгова
диаграма,
пиктограма.

Таблица

Път,
скорост,
време.

Лихва

Нови
понятия

Преценяване на вярност и рационалност.

Придобиване на
компетентности в областта на природните
науки и социалните
дейности.

Придобиване на
компетентности в областта на природните
науки и социалните
дейности.

Прилагане на формули – математическа
компетентност.

Придобиване на
ключови компетентности в областта на
икономиката.

Устно изпитване

Устно изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Устно и писмено
изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели
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25

25

99.

24

96.

98.

24

95.

25

24

94.

97.

Учебна
седмица

№

Триъгълник.
Видове
триъгълници.
Елементи на
триъгълник

Перпендикулярни прави.
Разстояние
от точка до
права

Основни
геометрични
фигури

Десетични
дроби. Тестови задачи

Действия с
десетични
дроби. Обобщение

Действия с
десетични
дроби. Обобщение

Тема на
урочна
единица

Преговор

Нови
знания

Преговор
с допълнение

Умее да разпознава
триъгълник, елементите
му и видовете триъгълници според страни и
ъгли.

Умее да построява и
измерва разстояние от
точка до права.

Разпознава основните
геомет- рични обекти –
отсечка, лъч, ъгъл. Умее
да построява отсечка,
равна на дадена.

Умее да прилага
действията с десетични
дроби.

Умее да прилага
действията с десетични
дроби.

Обобщение

Контрол
и оценка

Умее да прилага алгоритмите за извършване
на действия с
десетични дроби и
възможност за прилагането им.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Обобщение

Урочна
единица
за

α, β, γ,
основа, бедро, катет,
хипотенуза.

Перпендикулярни
прави,
перпендикулярни
отсечки,
разстояние
от точка
до права.

Разстояние
между две
точки.

Нови
понятия

Измервания с транспортир, линийка,
работа в мрежа –
математическа компетентност.

Работа върху квадратна мрежа, за
наблюдателност и
придобиването на
математическа компетентност.

Измерване на разстояния и чертане
за изграждане на
математическа компетентност и предприемчивост.

Извършване на действия с дроби – умение
за учене

Пресмятане на процент – математическа
компетентност.

Извършване на
действия с десетични
дроби – математическа компетентност.

Устно изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Писмено изпитване

Писмено изпитване

Писмено изпитване

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели
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26

27

105.

26

102.

104.

26

101.

26

25

100.

103.

Учебна
седмица

№

Лице на
триъгълник.
Упражнение

Лице на
триъгълник.
Упражнение

Лице на
триъгълник

Лице на
правоъгълен
триъгълник

Лица на
равнинни
фигури.
Мерни единици за лице

Височини в
триъгълник

Тема на
урочна
единица

Упражнение

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Урочна
единица
за

Затвърждаване на
придобитите умения.

Умее да прилага
формулата за лице на
триъгълник и да решава
обратна задача. Открива
равнолицеви фигури.

Знае формулите за лице
на триъгълник и умее да
ги прилага в задачи.

Знае формулата за
лице на пра- воъгълен
триъгълник и умее да я
прилага в задачи.

Знае мерните единици
за лице и съотношенията между тях;
умее да преминава от
една мерна единица за
лице в нейна кратна или
подразделение.

Умее да чертае височини в различни видове
триъгълници. Умее да
разпознава височини в
триъгълник.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Равнолицеви
фигури

m2, dm2,
cm2, mm2,
a – ар, dka
– декар,
ha – хектар.

Височина
в триъгълник, ha, hb,
hc.

Нови
понятия

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Моделиране, измерване, работа в квадратна
мрежа – математическа компетентност и
инициативност.

Решаване на задачи
от приложен характер. Възможност
за представяне на
презентации за математици – Херон или
Питагор.

Работата с учениците
с насочващи въпроси
и извличане на хипотези от тях – изследователски подход,
инициативност.

Оценяване от
работа по проект

Оценяване от работа в час и домашна
работа

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Измерване, сравняване – за развиване на
логически умения.

Измерване, моделиране.

Устно изпитване

Работа с чертожни
инструменти и работа
в квадратна мрежа –
математическа компетентност.
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28

28

111.

27

108.

110.

27

107.

28

27

106.

109.

Учебна
седмица

№

Лице на
успоредник.
Упражнение

Лице на
успоредник

Успоредник.
Ромб

Успоредни
прави

Контролна
работа

Триъгълник.
Тестови
задачи

Тема на
урочна
единица

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Контрол

Упражнение

Урочна
единица
за

Затвърждава уменията
за намиране лице на
успоредник. Решава
права и обратна задача.

Знае формулите за
намиране на лице на
успоредник и умее да ги
прилага в задачи.

Разпознава успоредник
и ромб. Умее да чертае
успоредник в квадратна
мрежа.

Разпознава успоредни
прави и умее да чертае
успоредни прави.

Проверка и оценка на
знанията.

Затвърждаване на
придобитите умения.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Височина
на успоредник,
лице на успоредник.

Съседни и
срещуположни
страни,
диагонали.

Успоредни
прави,
означението а║b,
разстояние
между
успоредни
прави.

Нови
понятия

Работа с насочващи
въпроси. Моделиране,
изчисление, експеримент – математическа
и социална компетентност и предприемчивост.

Измерване, работа
с чертожни инструменти, изчисления,
моделиране

Измерване, изследване, чертане – математическа компетентност и инициатива.

Чертане в квадратна
мрежа, измерване,
изследване –
математическа компетентност, инициативност.

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Устно изпитване

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Оценяване на
работа в час.
Домашна работа

Писмено изпитване

Работа в часа
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29

29

114.

116.

29

113.

29

28

112.

115.

Учебна
седмица

№

Основни
геометрични
фигури.
Обобщение

Лица на
геометрични
фигури,
съставени от
изучените
фигури

Лице на
трапец.
Упражнение

Лице на
трапец

Трапец. Видове трапеци.
Обиколка на
трапец

Тема на
урочна
единица

Обобщение

Комбиниран/
Упражнение

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Урочна
единица
за

Затвърждаване на
уменията за намиране
на лица на геометрични
фигури и извличане на
информация от чертежи.

Умее да работи с чертежи в мрежа и да извлича
информация от тях.

Затвърждава умения за
намиране на лице на
трапец. Умее да намира
елементи на трапец при
зададено лице.

Знае формулата за лице
на трапец и умее да я
прилага в задачи

Разпознава трапец и
елементите му. Умее
да чертае трапец. Умее
да намира обиколка на
трапец

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Насочващи въпроси и
изказване на хипотези
от учениците. Моделиране – математическа компетентност,
инициатива.

Височина
и лице на
трапец

Моделиране, измерване, наблюдателност,
съобразителност.

Измерване, моделиране, изследване – математическа компетентност и инициатива.

Въпроси. Изказване
на хипотези. Моделиране. Чрез общуване
ученик – учител се
развиват социални
компетенции.

Работа с чертожни
инструменти, измерване.

Устно изпитване
Домашна работа

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Устно изпитване
Домашна работа

Устно изпитване

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

Основи,
бедра,
диагонали
на трапец,
правоъгълен и равнобедрен
трапец

Нови
понятия
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31

30

119.

121.

30

118.

30

30

117.

120.

Учебна
седмица

№

Обем на куб.
Мерни единици за обем

Лице на
околна
повърхнина и
на повърхнина на куб

Куб. Елементи, развивка

Класна работа

Основни
геометрични
фигури. Тестови задачи

Тема на
урочна
единица

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Контрол

Преговор

Урочна
единица
за

Знае понятието обем и
формула за намиране
обем на куб. Познава
мерните единици за
обем и съотношението
между тях.

Знае понятията околна
повърхнина и повърхнина и формулите за
изчислението им.

Разпознава куб и
елементите му. Знае
понятието развивка и
умее да чертае развивка
на куб.

Проверка и оценка

Подготовка за проверка
и оценка на знанията

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

обем,
m3, dm3,
cm3, mm3.
L

Околна
повърхнина, повърхнина

Връх, ръб,
съседни
и срещуположни
стени,
развивка

Нови
понятия

Устно изпитване
Домашна работа

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Изчисление, моделиране. Връзка с реалния живот (L).

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Моделиране, изследване. Връзка с околния свят.

Наблюдение, изследване, измерване,
чертане – математическа и социална
компетентност,
инициатива. Връзка
с природните науки
(кристална решетка,
диамант).

Писмено изпитване
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Учебна
седмица

31

31

31

32

№

122.

123.

124.

125.

Правоъгълен
паралелепипед и куб.
Обобщение

Обем на
правоъгълен
паралелепипед

Лице на
околна повърхнина и на
повърхнина
на правоъгълен паралелепипед

Правоъгълен
паралелепипед. Елементи, развивка

Тема на
урочна
единица

Обобщение/
упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Урочна
единица
за

Затвърждаване на придобити знания и умения.

Знае формула за намиране на обем на правоъгълен паралелепипед
и умее да ги прилага в
задачи.

Знае формулите за
изчисляване на околна
повърхнина и на
повърхнина на паралелепипед и умее да ги
прилага в задачи.

Разпознава правоъгълен паралелепипед и
елементите му. Знае
понятието развивка и
умее да чертае развивка
на паралелепипед.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
измерения:
дължина,
широчина,
височина

Нови
понятия

Измерване, наблюдение, изчисление,
моделиране.

Насочващи въпроси
за извличане на хипотези от учениците,
измерване, изследване – математическа и
социална компетентност.

Моделиране, изчисление

Наблюдение, изследване, измерване,
чертане – математическа и социална
компетентност,
инициатива.
Връзка с околния
свят.

Устно изпитване
Домашна работа

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Оценяване от работа в часа и домашна
работа
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33

32

128.

130.

32

127.

33

32

126.

129.

Учебна
седмица

№

Делимост

Делимост

Геометрични
тела. Контролна работа

Правоъгълен
паралелепипед и куб.
Тестови
задачи

Правоъгълен
паралелепипед и куб.
Практически
задачи и
изготвяне на
проекти

Тема на
урочна
единица

Годишен
преговор

Годишен
преговор

Контрол

Преговор/
упражнение

Практически

Урочна
единица
за

Умее да прилага признаците за делимост, НОД
и НОК при решаване на
задачи.

Проверка и оценка на
знанията.

Преговор.
Подготовка за проверка
и оценка на знанията.

Създаване на умения
за работа с приложни
условия и да прилага
знания в практически
задачи.
Умее да изработва
модел на куб
и правоъгълен паралелепипед.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Урок, в който чрез
решаване на задачи
с различно ниво на
сложност и формат се
обобщават и поддържат придобитите
знания от темата за
делимост.

В урока за контрол и
оценка на знанията и
уменията на учениците се препоръчва
колективно оценяване.

Теоретичните знания
са систематизирани и
оногледени с чертежи и формули.

Чертане, измерване,
изследване – математическа, социална
компетентност,
инициатива.

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Писмено изпитване

Устно изпитване.
Домашна работа

Оценяване от
работа по проект
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Учебна
седмица

33

33

34

34

34

№

131.

132.

133.

134.

135.

Геометрични
фигури и тела

Част от число
и процент

Част от число
и процент

Обикновени
и десетични
дроби

Обикновени
и десетични
дроби

Тема на
урочна
единица

Годишен
преговор

Годишен
преговор

Годишен
преговор

Годишен
преговор

Годишен
преговор

Урочна
единица
за

Познава основните
равнинни геометрични
фигури и прилага
формулите за обиколка
и лице за тях.
Познава куб и правоъгълен паралелепипед и
прилага формулите за
лице на повърхнина и
обем за тях.

Знае понятията част
от число и процент и
умее да решава основни
задачи. Умее да решава
задачи от областта на
икономиката и финансите.

Знае връзката между
обикновена и десетична
дроб и може да преминава от един запис към
друг. Умее да пресмята
числови изрази с десетични дроби, съдържащи до четири действия.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Урок, в който се
преговарят основни
понятия и формули за
геометрични фигури
и тела.

Урок, в който чрез
решаване на задачи
от различно ниво на
сложност и формат се
обобщават и поддържат придобитите знания от темите за част
от число и процент.

Урок, в който чрез
решаване на задачи
от различно ниво на
сложност и формат се
обобщават и поддържат придобитите
знания от темите за
обикновени и десетични дроби.

Устно изпитване.
Оценяване от
работа в часа.

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Оценяване от работа в часа и домашна
работа

Оценяване от работа в часа и домашна
работа
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34

136.

Изходно
равнище. Тестови задачи

Тема на
урочна
единица
Годишен
преговор

Урочна
единица
за
Умее да прилага признаците за делимост. Знае
връзката между обикновена и десетична дроб.
Знае понятията част от
число и процент. Знае
основните понятия и
формули за геометрични фигури и тела. Умее
да решава задачи.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

															

Учебна
седмица

№

Писмено изпитване

Разработил: .......................................................................
(Име, фамилия, подпис)

Темата за контрол и
оценка на придобитите знания и умения
се изработва съгласно
очакваните резултати.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА V КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по математика в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания,
умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебен
предмет математика и с изграждане на ключови компетентности на ученика.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
компетентности
Числа. Алгебра

Фигури и тела

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението си ученикът:
• Сравнява дробни числа и извършва действията събиране, изваждане, умножение и деление;
закръглява десетични дроби с определена точност;
• Пресмята числови изрази, съдържащи до четири действия в множеството на положителните
рационални числа и нулата.
• Познава основните равнинни геометрични фигури: триъгълник, четириъгълник, знае техните
елементи, видове, някои техни свойства и признаци и умее да ги прилага;
• Познава куб и правоъгълен паралелепипед, знае елементите и развивките им.

Функции.
Измерване

• Прилага формулите за периметър и лице на основните равнинни фигури: триъгълник и четириъгълник;
• Прилага формулите за лице на повърхнина и обем на куб и правоъгълен паралелепипед;
• Знае връзките между кратни и производни на мерните единици и умее да преминава от една
мерна единица в друга.

Логически знания

• Разбира на конкретно ниво смисъла на логическите съюзи „и“, „или“, „ако..., то...“, отрицанието
„не“ и на релациите „следва“ и „еквивалентност“;
• Преценява вярност и рационалност в конкретна ситуация и умее да обосновава изводи;
• Образува на конкретно ниво отрицание на съждение.

Елементи от
• Разчита и интерпретира информация, представена с текст, с графики, с таблици или с диагравероятности и стами;
тистика
• Сравнява информация при свързани множества от данни;
• Използва информацията от графично и таблично представяне на данни, за да отговори на
въпроси, които са косвено свързани с таблицата или графиката.
Моделиране

• Знае понятието процент и умее да представя и намира определено количество по различни
начини;
• Знае понятието лихва и го прилага в задачи;
• Оценява и интерпретира съдържателно получен при моделиране резултат и предвижда в определени рамки очакван резултат;
• Моделира с числов израз.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми
91.
9 Делимост
91.1.
9 Деление с остатък.
91.2.
9 Кратно и делител на естествено число.
91.3.
9 Делимост на сбор и на произведение.
91.4.
9 Признаци за делимост на 2, на 5 и на 10.
91.5.
9 Признаци за делимост на 3 и на 9.
91.6.
9 Представяне на естествени числа като произведение
на прости множители.
91.7.
9 Общ делител и НОД на естествени числа. Намиране
на НОД на естествени числа.
91.8.
9 Общо кратно и НОК на естествени числа. Намиране
на НОК на естествени числа.

•
•
•
•
•
•
•
•

92.
9 Обикновени дроби
92.1.
9 Обикновени дроби.
92.2.
9 Правилни и неправилни дроби.
92.3.
9 Основно свойство на дробите. Разширяване на дроби.
92.4.
9 Основно свойство на дробите. Съкращаване на дроби.
92.5.
9 Привеждане на обикновени дроби към общ/най-малък
общ знаменател.
92.6.
9 Сравняване и изобразяване на обикновени дроби върху
числов лъч.
92.7.
9 Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели.
92.8.
9 Изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.
92.9.
9 Смесени числа. Преминаване от смесено число в
неправилна дроб и обратно.
92.10.
9
Събиране на обикновени дроби с различни знаменатели.
92.11.
9
Изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.
92.12.
9
Разместително и съдружително свойство на действието
събиране.
92.13.
9
Събиране и изваждане на обикновени
9дроби.
9
Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
92.14.
9
Умножение на обикновени дроби.
92.15.
9
Разместително и съдружително свойство на действието
умножение.
92.16.
9
Деление на обикновени дроби.
92.17.
9
Действия с обикновени дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането.
92.18.
9
Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен
множител, делимо и делител.
92.19.
9
Част от число. Основни задачи.

Компетентности като очаквани
резултати от обучението
Знае понятията, свързани с релацията делимост;
Знае изучените признаци за делимост;
Умее да представя естествено число като
произведение на прости множители;
Умее да записва произведение на равни
множители като степен;
Умее да намира ОД/НОД на две числа;
Умее да намира ОК/НОК на две или на
три числа;
Умее да прилага признаците за делимост
при решаване задачи;
Умее да прилага НОД и НОК при решаване задачи.
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• Умее да чете и записва обикновени
дроби и смесени числа;
• Умее да записва неправилна дроб
като смесено число и обратно;
• Знае основното свойство на дробите
и умее да разширява и съкращава
обикновени дроби;
• Умее да привежда обикновени дроби
под общ знаменател;
• Умее да сравнява обикновени дроби и
да ги подрежда върху даден числовия
лъч;
• Умее да прилага алгоритмите за
действия с обикновени дроби;
• Умее да пресмята числови изрази с
обикновени дроби, съдържащи до
четири действия;
• Умее да намира неизвестна компонента при действията събиране,
изваждане, умножение и деление на
обикновени дроби;
• Умее да използва свойствата на
действията с обикновени дроби за
рационално смятане;
• Умее да решава основни задачи, свързани с част от число.
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Нови понятия
9делител,
9
9кратно,
9
9остатък,
9
9общ
9
делител,
НОД,
9общо
9
кратно,
НОК,
9признак
9
за
делимост,
9просто
9
число, съставно
число, прост
множител,
9взаимно
9
прости числа,
9степен
9
9обикновена
9
дроб,
9числител,
9
9знаменател,
9
правилна дроб,
неправилна
дроб,
9смесено
9
число,
9общ
9
знаменател
99
99
9съкратима
9
дроб,
несъкратима
дроб,
числов лъч,
9реципрочно
9
число

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Теми
93.
9 Десетични дроби
93.1.
9 Десетични дроби. Четене и записване на десетични
дроби.
93.2.
9 Сравняване и изобразяване на десетични дроби.
93.3.
9 Закръгляване. Оценка на резултат.
93.4.
9 Събиране на десетични дроби.
93.5.
9 Разместително и съдружително свойство на действието събиране.
93.6.
9 Изваждане на десетични дроби.
93.7.
9 Събиране и изваждане на десетични дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.
93.8.
9 Умножение на десетични дроби с естествено число.
93.9.
9 Умножение на десетични дроби.
93.10.
9
Разместително и съдружително свойство на действието умножение.
93.11.
9
Деление на десетична дроб с естествено число.
93.12.
9
Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100,
1000 и т.н. Преминаване от една мерна единица в друга.
93.13.
9
Деление на десетична дроб с десетична дроб.
93.14.
9
Действия с десетични дроби. Разпределително
свойство на умножението относно събирането.
93.15.
9
Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.
93.16.
9
Използване на калкулатор. Приложение.
93.17.
9
Превръщане на десетични дроби в обикновени и на
обикновени дроби в десетични.
93.18.
9
Процент. Основни задачи.
93.19.
9
Проста лихва.
93.20.
9
Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици.
93.21.
9
Представяне на данни. Работа с диаграми.

• Познава десетичните дроби, може да
чете, записва и сравнява десетични
дроби;
• Умее да изобразява десетични дроби
(записани с точност до десетите)
върху даден числов лъч;
• Умее да закръглява десетични дроби;
• Знае алгоритмите за извършване на
действия с десетични дроби;
• Умее да пресмята числови изрази
с десетични дроби, съдържащи до
четири действия;
• Може да намира неизвестна компонента при действията събиране,
изваждане, умножение и деление на
десетични дроби;
• Умее да открива зависимости на
сбора, разликата, произведението и
частното от компонентите им в конкретни ситуации;
• Умее да използва свойствата на
действията с десетични дроби за
рационално смятане;
• Умее да решава текстови задачи, в
които се използват дробни числа;
• Знае връзката между обикновена и
десетична дроб и може да преминава
от един запис към друг;
• Знае понятието процент;
• Умее да решава основни задачи, свързани с процент;
• Умее да решава задачи от областта на
икономиката и финансите;
• Умее да събира, организира и представя данни за един признак в таблица;
• Разчита и интерпретира данни, зададени с таблици и диаграми – линейна,
точкова, блокова, кръгова;
• Използва информацията от графично
и таблично представяне на данни.
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Нови понятия
десетична дроб,
цяла част на десетична дроб,
дробна част на
десетична дроб,
десети,
стотни,
десетична
запетая,
крайна
десетична дроб,
безкрайна
периодична
десетична дроб,
скорост,
m2, dm2, cm2,
mm2,
процент,
проста лихва,
диаграма,
пиктограма

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Теми

Нови понятия

94.
9 Основни геометрични фигури
94.1.
9 Основни геометрични фигури.
94.2.
9 Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до
права.
94.3.
9 Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи.
94.4.
9 Лице на равнинна фигура.
94.5.
9 Лице на правоъгълен триъгълник.
94.6.
9 Лице на триъгълник.
94.7.
9 Успоредни прави. Успоредник, ромб.
94.8.
9 Лице на успоредник.
94.9.
9 Трапец. Видове трапеци. Обиколка на трапец.
94.10.
9
Лице на трапец.
94.11.
9
Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури.
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• Умее да построява отсечка, равна на
дадена;
• Умее да построява сбор и разлика на
отсечки;
• Умее да намира разстояние от точка до
права;
• Умее да разпознава триъгълник, видовете четириъгълници и знае техните
елементи и свойства;
• Умее да чертае триъгълник, правоъгълник, квадрат, успоредник и трапец
върху квадратна мрежа;
• Знае мерните единици за дължина и за
лице;
• Умее да преминава от основните мерни
единици за дължина и лице към техни
кратни и подразделения;
• Умее да намира обиколка на правоъгълник, квадрат, успоредник, ромб
и трапец и да ги изразява в различни
мерни единици;
• Умее да намира лице на триъгълник,
правоъгълник, квадрат, успоредник,
ромб и трапец и да ги изразява в различни мерни единици;
• Умее да намира основни линейни елементи на триъгълник, правоъгълник,
квадрат, успоредник, ромб и трапец
чрез използване на формулите за обиколка и лице;
• Умее да разчита и тълкува данни от
чертеж или математически текст, описващи геометрична ситуация.

разстояние
между две точки,
разстояние от
точка до права,
разстояние между
успоредни прави,
перпендикулярни
отсечки, височина
на триъгълник,
лице на три
ъгълник,
лице на четири
ъгълник,
успоредни прави,
успоредни отсечки,
успоредник,
съседни страни,
срещуположни
страни, диагонал
на четириъгълник, височина на
успоредник,
ромб, трапец,
основи на трапец,
бедра на трапец,
височина на
трапец

95.
9 Геометрични тела
95.1.
9 Куб. Елементи, развивка.
95.2.
9 Лице на повърхнина на куб.
95.3.
9 Обем на куб. Мерни единици за обем.
95.4.
9 Правоъгълен паралелепипед. Елементи, развивка.
95.5.
9 Лице на околна повърхнина и на повърхнина на
правоъгълен паралелепипед.
95.6.
9 Обем на правоъгълен паралелепипед.
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• Разпознава правоъгълен паралелепипед и куб и може да ги открива в
обекти (предмети) от заобикалящия
го свят;
• Знае основните елементи на правоъгълен паралелепипед и на куб и техни
свойства;
• Знае мерните единици за лице на
повърхнина и за обем на правоъгълен
паралелепипед и на куб;
• Умее да пресмята лице на повърхнина
на правоъгълен паралелепипед и на
куб;
• Умее да пресмята обем на правоъгълен паралелепипед и на куб.

правоъгълен паралелепипед, куб,
стена,
връх,
ръб,
развивка,
дължина,
широчина,
височина,
лице на околна
повърхнина,
лице на повърхнина, обем,
m3, dm3, cm3, mm3.
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Годишен брой часове за изучаване на предмета в пети клас – 136 часа
•

От пети клас започва изписването на системните мерни единици на латиница, като единицата
мярка за обем – литър, се изписва с главна латинска буква L.

•

При реализация на програмата спазването на хронологията в тематичното разпределение на
съдържанието е задължително.

•

Разпределението на съдържанието, включено в посочените в програмата подтеми (заглавията
с двойна номерация), се прави по преценка на този, който я реализира (автори на учебници
или на учебни пособия, преподаватели).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
За нови знания

до 60%

За упражнения
За преговор

над 32%

За обобщение
Практически дейности
За контрол и оценка (за входно и изходно
ниво, за класни и за контролни работи и
проекти)

до 8%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания)

25%

Оценки от контролни и от класни работи

42%

Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашни работи, работа по
проекти и др.)

33%
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Практически дейности, които могат да се
реализират в класната стая:

Развиване на компетентности, които са
косвено свързани с математическата грамотност:

• Да се извършват аритметични действия с помощта на
калкулатор, което спомага за изграждане на математическа компетентност и основни компетентности в
областта на технологиите.
• Да се извършват измервания върху предмети или
модели с форма на изучаваните фигури и тела,
което доизгражда математическата компетентност и
развива ключовите компетентности инициативност,
предприемчивост.
• Да се изработват модели на куб и правоъгълен паралелепипед, което развива математическата компетентност.
• Да се чертаят геометрични фигури върху квадратна
мрежа, което допринася за придобиването на математическа компетентност.
• Да се построяват перпендикуляр от точка до права и
височини в триъгълник с помощта на правоъгълен
триъгълник, което подпомага придобиването на математическа компетентност.
• Да се използват програмни продукти за демонстрация
на геометрични фигури и правоъгълен паралелепипед и куб, което спомага за придобиване на математическа компетентност и ключови компетентности
в областта на природните науки и технологиите;
дигитална компетентност; социални и граждански
компетентности.
• Да се използват различни източници за разчитане и
интерпретиране на данни, зададени с текст, таблици или диаграми, което подпомага формирането на
математическа компетентност, компетентностите в
областта на българския и чуждите езици; социални и
граждански компетентности.
• Информацията от графично и таблично представяне
на данни да се използва за формиране на умения за
отговори на въпроси, които са свързани с таблицата
или графиката (например да се обединят данни, да
се направят изчисления с данните, да се направят
изводи и заключения).

• Дигитална компетентност – представяне на презентации, решаване на задачи, използвайки компютър,
чертане на фигури с компютър и др.
• Езикова компетентност – математическите понятия
и тяхното използване като част от езиковата култура,
проекти за даден математически проблем, доклад за
историята на даден дял от математиката или конкретен математик, описание на обекти или процеси.
• Социални и граждански компетентности – проучване
на актуален граждански въпрос и на възможностите,
които предоставя математиката за решаването му.
Примери – безработица (пресмятане на проценти),
замърсяване (колко тона боклук се изхвърлят, колко
от тях се рециклират) и др.
• Умение за учене – усвояване на правила и алгоритми,
подпомагащи познавателния процес и даващи сигурност при изпълнение на процедури; демонстриране
на логически умения при изразяване на аргументи и
разсъждения.
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Отговори и решения на задачите от учебника по математика за 5. клас
ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

ДЕЛИМОСТ

1. Естествени числа. Мерни единици

6. Деление с остатък

1. Б) 21;
2. 8 (20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97)
3. 785
4. 535 m
5. 125 g
6. BC = 203 cm, AC = 353cm
7. а) P = 49 cm, б) BD = 175 mm

1. а) 500, 1; б) 333, 2; в) 166, 5; г) 143, 0
2. 22 панделки, останали – 10 cm
3. а) 142; б) 131
4. 14
5. 7
6. а) 5, б) 8, в) 10
7. Б) 7
8. Г) 6
9. D
10. Жълто
11. а) Всяко купе има 6 места. Понеже 4.6 = 24,
то място 27 се пада в купе номер 5.
б) Останалите места са: 25, 26, 28, 29 и 30.

2. Сравняване на естествени числа
1. 4
2. 28
3. 8
4. 807
5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
6. 999 – 10 = 989
7. 3069
8. 1023, с 23
9. 66 < 68, на квадрата

7. Кратно и делител

1. Делителите на 8 са: 1, 2, 4, 8; делителите
на 9 са: 1, 3, 9; делителите на 10 са: 1, 2, 5, 10;
делителите на 11 са:1 и 11; делителите на 12 са:
1, 2, 3, 4, 6, 12.
2. 20 има 6 делители
3. По 5 различни начина
4. а) 1, 4, 5, 10, 20; б) 40, 80, 100
5. Кратните на 12 са 8: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96,
най-голямото е 96
6. 105
7. Г) 6
8. Б) 4
9. Г) 24
10. Произведението от широчината и дължината
на правоъгълника трябва да е равно на 36.
Възможностите са: 1.36 = 2.18 = 3.12 = 4.9 = 6.6.
Обиколките съответно са: 74, 40, 30, 26 и 24.

3. Действия с естествени числа

1. а) 30245, 16667; б) 408, 37; в) 3648, 203
2. 241 468 3300

11
553 156 11100 37

3. а) 180; б) 987 000; в) 17 000
4. 539, 459, 27, 100
5. Иван е прочел 704 стр. и те са с 92 стр. повече
от прочетените от Мария.
6. P = 36 cm; S = 6075 mm2

4. Ред на действията. Намиране на
неизвестно число
1. а) 74 < 300; б) 2 < 100
2. Широчината е 14 cm, S = 154 cm2
3. а) 17; б) 2448; в) 11; г) 34
4. 48, 17, 187, 286
5. 53

8. Делимост на произведение и сбор от
естествени числа

1. да; да
2. да
3. Б) 4
4. В) 18
5. да; не
6. Б) 16
7. Не – цената трябва да е четно число стотинки
8. А) 2

5. Входно равнище. Тестови задачи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Б)

Б)

А)

Г)

Б)

В)

Б)

А)

200

10. Асен платил 27 лева и 20 стотинки или 2720 ст.
Катя платила 7310 ст. – 2210 – 2720 = 2380 ст.
Общо Катя и Асен платили 2380 + 2720 =
= 51 лева = 5100 ст. Една тетрадка струва 5100 : 30 =
= 170 ст. Иван е купил 2210 : 170 = 13 тетрадки.

9. Признак за делимост на 2
1. В) 98
2. 2104, 326, 548, 770, 932

75

3. Делителите на 42 са: 1,2,3,6,7,14,21,42. Четни
са: 2,6,14, и 42
4. В) 3101– 98 = 3
5. 75
6. 132 → 312 → 148 → 814 → 376
7. а) да; б) не; в) не; г) не
8. а) четно; б) нечетно; в) нечетно; г) четно
9. В) 100
10. Числата са 5: 50, 60, 70, 56 и 76

4. Цифрата на единиците е 4. Числото е 714.
5. Г) 105
6. 285, 480, 885

665, 770

7. Цифрата на единиците е 0. Числото е 780.
8. 441
9. 810
10. 285
Задача закачка: а) Сборът на всички числа е
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21. За да се дели сборът
на петте числа по окръжността на 5, числото
в червеното кръгче е 1 или 6. Понеже 1 вече е
поставено, то в червеното кръгче е числото 6;
б) Числата са 2 и 4 или 4 и 5. Сборът е 6 или 9.

10. Признаци за делимост на 5 и на 10

1. Г) 110
2. а) 215, 770, 1365, 2030, 5885; б) 770, 2030
3. В) 456
4. 123 + 312 = 435
5. Г) 995 – 98 = 897
6. А) 345, защото се дели на 5
7. На 5 се делят 30 от числата, а на 5 –15
8. Кратни на 5: 75,65,50,60,70. Кратни на 10:
50,60 и 70
9. В общата част на двата кръга са числата,
които се делят и на 2 и на 5, т. е. на 10. Числата
са 2: 560 и 650

13. Степен

1. а) 22, 33, 44, 54; б) 102 , 103, 104
2. а) 52 = 25 < 27 = 33; б) 34 = 81 > 64 = 44;
в) 63 = 216 < 256 = 28
3. 122 cm2, 72 dm2, 132 m2
4. а) 3251; б) 372 096
5. а) да; б) да; в) да
6. В) 5 . 24
7. В най-горното: 7200, а под него: 100 и 72

11. Признаци за делимост на 3 и на 9

1. 4011 и 777
2. 1503, 828 и 1782
3. 2373 и 3876
4. 441
5. а) да; б) не; в) не; г) да
6. 24,42,48 и 84. Нито едно
7. А) 108 – 96 = 12
8. 33 се делят на 3, а 11 се делят на 9
9. 318 → 246 → 357 → 378 → 951
Задача закачка: 101101101 не се дели на 9, а
всички останали се делят на 9.

14. Прости и съставни числа

1. В) 83
2. Г) 51
3. 1
4. 11
5. 11 и 13
6. Цифрата на единиците е 3, а числото е 113.
7. Числата са: 13, 23, 31, 41 и 43

15. Разлагане на естествени числа на прости
множители

12. Признаци за делимост. Упражнение
+

1. –

+
+
+

+
+
+
–
–

1. а) 9 = 32; 25 = 52; 49 = 72;
б) 14 = 2 . 7; 21 = 3 . 7; 35 = 5 . 7;
в) 10 = 2 . 5; 50 = 2 . 52; 100 = 22 . 52;
г) 12 = 22 . 3; 20 = 22 . 5; 28 = 22 . 7
2. а) 3; б) 5; в) 7
3. а) 7; б) 3
4. а) 1; б) 3; в) 5
5. 1, 3, 7, 21, 37, 111, 259, 777
Задача закачка: Ако има дете на 10 години, то
сборът от годините не може да е 8. Следователно
трябва да има едно дете на 2 години, едно дете
на 5 години и останалите деца на по една година.
От сбор 8 намираме, че децата са три и годините
им са 1, 2 и 5.

–
–
+
–
+

2. Б) 2112
3. 534

10, 2020, 536

258, 501
404

345, 795
101, 653

76

16. Общ делител на естествени числа.
Най-голям общ делител

13. 350
14. 140 cm
15. 36
16. а) 120; б) 120; в) 924; г) 90

1. Делители на 36 са: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 и 36.
Делители на 45 са: 1, 3, 5, 9, 15 и 45.
Общи делители са: 1, 3 и 9.
2. а) 8; б) 20; в) 3; г) 15
3. а) 2; б) 10
4. 14 ст.
5. Г) 42
6. Г) 77
7. В) 8, НОД (40,64) = 8
8. Б) 4

20. Практическа задача. Да изберем плочки
1. В) 300 cm и 240 cm
2. 160 cm
3. а) 40 cm; б) 195 плочки; в) 3 часа

21. Делимост. Тестови задачи

17. Най-малко общо кратно

1. 40
2. а) 42; б) 24; в) 18; г) 12
3. а) 120; б) 120; в) 144; г) 144
4. Посетител № 30
5. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г)

Г)

В)

В)

Г)

Г)

Б)

Б)

12

240

ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ
22. Обикновени дроби

18. Най-малко общо кратно. Упражнение
1. а) 180; б) 140; в) 720; г) 300
2. 13 h и 15 min
3. 90 min
4. 60
5. а) 12; б) 360; в) 60; г) 420
6. Г) 2020
7. В) 24
8. В) 180
9. В) 6 и 8
10. В) 12
Задача закачка: Тъй като НОК(3,4,5) = 60, то
ще минат през старта след 60 минути.

3.

2 1 4
; ;
5 3 9

4.

1 2 4 5
, , ,
2 3 7 11

5.

1
4

6. а) 2; б) 4; в) 2
7.

1
1
,
100 60

8.

3 7
;
10 10

9. а)

19. Делимост. Обобщение

10.

1. 114
2. Г) 90
3. Г) 4
4. Г) 555
5. В) 978
6. а) 5; б) 5
7. 3
8. 111111 се дели на 3; 56765 се дели на 5; 5432
се дели на 2.
9. 3 числа: 17, 19 и 23.
10. 100 = 22 . 52, 140 = 22 . 5 . 7; НОД = 20
11. а) 4; б) 5; в) 5; г) 2; д) 8; е) 1
12. а) 6; б) 154; в) 50; г) 65; д) 42; е) 180

4
6
8
11
; б)
; в)
; г)
12
12
12
12

3
5

23. Правилни и неправилни дроби
1. Правилни:

2.

1 3 5 11
7
, , ,
; неправилни:
2 5 7 12
4

1 3 4 3 3 2 4 2
и ; и ; и ; и
4 4 7 7 5 5 6 6

3. 6, 10, 11, 8
4.

1
3
7
15
,
,
,
100 100 100 100

5. а) 10; б) 6; в) 16; г) 125

77

6.

26. Основно свойство на дробите.
Разширяване на обикновени дроби

2 3 4 9 23 4 6 8 18 46
, , , , ; , , , ,
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

7. 5, 15
8.

1 1 3 3
, , ,
10 4 2 4

1.

5 10 3 6 7 14 12 24
= ; = ;
=
=
;
2 4 4 8 11 22 5 10

2.

1 5 3 15 2 4
= ; = ; = ;
2 10 2 10 5 10

24. Смесени числа

5 25 11 22
=
=
;
2 10 5 10

1
1
3
1
3
1
1. а) 5 ; б) 7 ; в) 1 ; г) 1 ; д) 3 ; е) 2
2
3
4
5
7
6
2. а)

8
9
11
11
16
7
; б) ; в)
; г)
; д)
; е)
5
4
3
2
7
6

3. а) 90; б) 140; в) 160
4. а) 1500; б) 1250; в) 2400
5. а) 120; б) 125; в) 220
6.

8. 5 не се дели на 2.

27. Основно свойство на дробите.
Съкращаване на дроби
1. б)

1 4 3 7
3 5
, ,
,
; неправилни: ,
2 7 11 13
2 3

3 8
2 10
2. а) 1 = ; б) 2 =
5 5
4 4
7
1
12
2
= 2 ; б)
=2 ;
3
3
5
5

13
1
23
3
= 6 ; г)
=5
2
4
2
4

1
1
6
1
1
; б) ; в) ; г) ; д)
2
3
5
5
7

3. а)

6 2
10 2
= ; б)
= ;
15 5
25 5

42 3
72 8
80 16
= ; г)
= ; д)
=
28 2
45 5
45 9

4. а)

3 23
7 51
в) 5 = ; г) 4 =
4 4
11 11
4
1
=1
3
3

6. а) 30; б) 24; в) 18
7. а) 50; б) 60; в) 35

2
15
11
; в)
; д)
6
10
33

2. а)

в)

1 5
2 23
;
4. а) 2 = ; б) 3 =
2 2
7 7

5.

3 60 13 65 7
70
=
=
=
;
;
5 100 20 100 10 100

7. 3 части

25. Обикновени дроби. Правилни и
неправилни дроби. Смесени числа.
Упражнение

в)

4.

6. а) 15; б) 6; в) 2; г) 4

7. 102, 66

3. а)

2 14 1 5
=
; =
5 35 7 35

5. Поради правилата за разширяване на дроби.

8
3 14
2 5
2
=1 ;
= 2 ; =1
5
5 6
6 3
3

1. Правилни:

3.

14 2
78 13
125 25
= ; б)
= ; в)
=
;
35 5
18 3
45
9

г)

77 7
1260 42
= ; д)
=
33 3
390 13

5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
, , ,
, , ,
, , .
10 10 10 10 10 10 10 10 10
Съкратими са 5 дроби.

78

6.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
, , ,
, , ,
, , ,
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. а)

Съкратими са 6 дроби.
г)

90 5
55 11
1386 33
= ; б)
=
= ;
7. а)
; в)
54 3
195 39
84
2

28. Разширяване и съкращаване на дроби.
Упражнение
1. а)

1 7 3 21 5 35 11 77
= , =
=
, =
,
2 14 4 28 2 14 7 49

2.

3 21 2 6 7 77 21 84
=
=
=
, = ,
,
7 49 3 9 11 121 4 16

3.

2 3 5 7
,
, ,
5 10 4 25

4.

в)

1 5 3 15 5 25 11 55
= , =
=
, =
,
;
2 10 4 20 2 10 7 35

б)

в)

в)
6. а)
в)

8 9 12
84 91 90
,
,
; б)
,
,
;
12 12 12
42 42 42
111 108 112
,
,
36 36 36
8 9 12
84 91 90
,
,
; б)
,
,
;
12 12 12
42 42 42
111 108 112
,
,
36 36 36

7. Иван трябва да раздели на 3 части, за да
получи 12 парчета.

98 7 125 5 51 1 75
1
= ,
= ,
= ,
= ,
42 3 50 2 459 9 450 6

30. Сравняване и изобразяване на
обикновени дроби върху числов лъч

120
2
=
2100 35
6. а) да; б) не

2. а)

29. Привеждане на дроби към общ
знаменател
1. а)

2
3
4
7
5
9
< < ; б) < < ;
3
4
5
6
4
7

7
4
6
< <
9
5
7

5. а)

6
3 35 7 9
1
= ,
= ,
= ,
22 11 15 3 126 14

27 84 16
45 50
8
,
и
; б)
,
и
;
72 72 72
60 60 60

9
4
35
,
и
42 42
42

4. а)

15 5 21 3 11 1
= ,
= ,
=
48 16 56 8 77 7

5.

6
5
и
45 45

3. а)

180 18
275 11
= ; д)
=
г)
70
7
325 13

3
10
3
4
21 10
и
; б)
и
; в)
и
;
12 12
18 18
24
24

3
3
1
4
5
3
1
7
< ; б) < ; в) < ; г) 1 <
5
4
2
7
9
5
3
5

1
1 4
2 5
3. A → ; B → 1 = ; C → 1 =
3
3 3
3 3

3
4
7
3
5
6
и ; б)
и
; в)
и
;
6
6
14 14
30 30

4. A, X – правилни; Y, Z – неправилни
5. а) да; б) да; в) не

25
4
и
г)
10 10

6.

79

3 7
,
4 7

31. Привеждане към общ знаменател.
Изобразяване върху числов лъч.
Упражнение
1. а)

1
1
3. а) 1; б) 1 ; в) 1
5
7
4. а) 1; б) 6; в) 8

18
5
7
6
20
9
и
; б)
и
; в)
и
12 12
105 105
165 165

5. а)

9 10 77
35 33
5
2. а)
,
,
; б)
,
,
42 42 42
110 110 110

1
2
1
3
; б) 2 ; в) ; г) 2
3
3
2
4

3. а)

1 54 10
17 21 539
,
,
; б)
,
,
18 18 18
77 77 77

6. а) 1; б)

4. а)

10
3
5
7
8
1
<
< ; б)
<
<
7
2
3
15 17
2

7.

11
9

1. а) 1; б) 2; в)

32. Събиране на обикновени дроби с равни
знаменатели
1. а) 2; б) 1; в)
2. а)

4
8
; г)
5
7

3. а)
4.

4
3. а) 5; б) 3 ; в) 6
5
4. а) 1; б) 3
2 3 5
+ =
7 7 7

6.

5
4
3
<
<
9
7
5

37
1
; б)
45
3

12 11
<
11 10

5. а) 1; б)

1
3

1

1
2

6.

2

7. а) да; б) не

2
3

33. Изваждане на обикновени дроби с равни
знаменатели

2

1
6

4

8
3

4

1
2

1
3

3

1
6

1

35. Събиране и изваждане на обикновени
дроби с различни знаменатели

1
1
1
1. а) 1; б) ; в) ; г)
3
5
2
2. а)

7
9

2
9
; в)
5
23

2. а) 1; б)

7
13
12 3
=
; б)
; в)
3
6
8 2

5.

4
5
3
< <
7
9
5

34. Събиране и изваждане на обикновени
дроби с равни знаменатели. Упражнение

1
2
4
6. A – , B – , C – 1, D –
3
3
3
7.

1
2
2
; в) 1 ; г)
8
3
5

1
1
5
2
; б) ; в) ; г)
4
5
7
3

1. а)

80

3
2
23
1
; б)
; в)
; г)
4
21
40
66

1
5
3. а) 2 ; б) 1
2
12

5
3
; б) 1; в)
4
7

2. а)

4. Целите и дробните части са едни и същи.
Сборовете са равни.

3
19
31
3. а) 1 ; б) 3 ; в) 3
4
21
35
4. а) 2

1
1
1
; б) 1 ; в) 1
10
4
12

5. Използвани са:

е повече от половината.

1
11
13
5. а) 2 ; б) 1 ; в)
6
15
14
6. 3

38. Събиране и изваждане на обикновени
дроби. Намиране на неизвестно събираемо,
умалител, умаляемо

1
7
3
<3
<3
2
12
5

36. Събиране и изваждане на обикновени
дроби. Упражнение

1. а)
2.

23
31
1
; б)
; в) 1
96
165
14

1
78

1. а)

1
2
1
; б)
; в) 2
2
5
33

2. а)

1
23
49
; б)
; в)
7
10
12

3. а)

1
43
11
; б)
; в) 4
12
36
14

4. а) 2

3. Отрязаната
4.

5.

19
68
>1>
14
75

7
8

1

17
24

1

19
30

39
40

1

9
10

4
5

3

3

1
6

5.

9
20

6.

3
10

1
1
1
; б) 1 ; в) 1
10
4
12

39. Намиране на неизвестно събираемо,
умалител, умаляемо. Упражнение
11
3
; б)
12
22

3

1. а)

4
15

2. а) 1

4
11
; б)
21
70

3. а) 7

29
44
; б)
72
75

37. Разместително и съдружително свойство
на събирането

4. а)

3
22

1
; б) 3
5

5.

1
14

3
2. а) 2 ; б) 3
4

6.

4
15

1. а) 1

1 1 1 29
+ + =
части, което
4 7 8 56

81

40. Умножение на обикновени дроби
1. а)

3
2
15
8
; б)
; в)
; г)
10
21
44
35

2. а)

1
16
2
; б) 1 ; в) 14; г)
2
15
5

3. а)

2
10
5
; б)
; в) ; г) 15
3
21
2

4. а)

11
35
17
; б)
; в)
; г) 8
3
6
42

4.

43. Деление на обикновени дроби

4 17
17
<
<
5 16
14

41. Разместително и съдружително свойство
на умножението
18
36
8
; б)
; в)
95
7
7

3. а)

1
1
; б) 2; в)
16
2

4. а)

3
16
; б)
2
7

6. 10 500 cm2

42. Умножение на обикновени дроби.
Упражнение

2. а)

2. а)

3
5
11
5
; б)
; в)
; г)
10
16
5
56

3. а)

9
35
12
33
; б)
; в)
; г)
5
24
17
140

5.

2
7

6.

25
4

44. Действия с обикновени дроби. Намиране
на неизвестен множител, делител, делимо

1
8

1. а) 9; б) 27; в)

7
5
11
7
1
; б)
; в)
; г)
; д)
3
71
31
17
5

7. а) 1; б) 4

3
112
2. а) ; б)
5
5

5.

1. а)

4. 80 km/h

4
3
>
25 20

1. а)

123
81 2
m, S =
m
10
20

6. 210 km

7. 96
8.

4
9

5. P =

1
11
29
5. а) 5 ; б)
; в)
2
9
13
6.

20
; б) 15
3

3. а)

1. а)

2
9
; б)
; в) 33
3
28

2. а)

1
6
; б) 4; в)
6
5

3. а)

3
5
7
; б) ; в)
10
2
64

1
4
4. а) 5 ; б) 9
3
5

10
3

5. а)

3
23
; б) 4; в)
2
3

6.

82

1
3

3
5
; б)
4
7

48. Част от число. Основни задачи

45. Намиране на неизвестен множител,
делител, делимо. Упражнение

1. а) 231; б) 448; в) 576; г) 270
2. а)

8
11
2
; б)
; в) ; г) 12
9
2
9

1. а)

3. 25

3
2.
2

4.

3.

98
243

4.

34
7

49. Част от число. Упражнения
1.

3
m
10

1. а)

3
1
3
1
; б) ; в) ; г)
7
3
7
3

2. а)

38
8
46
37
; б)
; в)
; г)
21
25
7
4

3. а)

29
; б) 52
3

3
1
20
; б) ; в)
103
4
83
3. 700
4.

9
800

5.

4
15

6. 140
7. 24
8. 35
2
5
11
10.
12
1
11.
4
12. 525
9.

12
75
4. а)
; б)
13
14

6.

1
5

2. а)

46. Действия с обикновени дроби.
Разпределително свойство на умножението
относно събирането

5. а)

5
12

5. 72
6. 572
7. 21
8. 140

3
5.
2
6.

1
1
; б)
2
5

95
1
; б)
14
2

11
6

50. Действия с обикновени дроби. Тестови
задачи

47. Част от число

1. а) 75; б) 75; в) 140
2. 36
3. 9
4. 45
5. 87
6. 28
7. Иван изял 4 бонбона, а Петър – също 4.

83

1. а)

19
37
7
1
; б)
; в)
; г)
22
24
18
33

2. а)

14
99
5
12
; б)
; в) ; г)
65
4
6
31

3. В)

4
15

ДЕСЕТИЧНИ ДРОБИ

4. Г) 3

53. Десетични дроби. Четене и записване на
десетични дроби

5. А) Y > Z > X
6. В)

23
20

2. 0,1; 0,5; 0,13; 5,1; 0,324; 12,3; 0,022; 5,3; 61,2;
7,1; 12,12; 13,008

7. В)

19
30

3.

8. Б)

2
5

1 215 234
1000
4. а) 3,568 m; б) 20,121 kg; в) 6,23 лв.

9. 43 m2
10.

54. Четене и записване на десетични дроби.
Упражнение

11
14

1. а) 3,6; б) 8,12; в) 0,125
2. а) 0,054 m; б) 1,24 m; в) 8,32 m; г) 8,32 m;
д) 1,235 m
3. а) 134 cm; б) 74 cm; в) 9 812 300 cm; г) 812,3 cm;
д) 162,3 m
4. а) 4,254; б) 0,129; в) 56,004

51. Обикновени дроби. Обобщение.
Контролна работа
Първа група
1. а)

11
17
; б)
8
63

5. а) 2 +

3
1
22
5
2. а)
; б) ; в)
; г)
26
2
125
96
3. а)

в)

1
28
; б) 9; в) 2; г)
12
3

4. C > A > B
5.

1. а) 12,3 < 12,4; б) 16,24 < 16,256; в) 0,7 > 0,69;
г) 0,01 > 0,001; д) 8,2 = 8,20
2. 12,345 > 11,95 > 8,39 > 8,321 > 0,001 > 0,0009
3. 5,11; 5,111; 5,1111
4. Иван
6. 1,5; 4,7
7. 7,55; 9,999; 2,24; 3,851; 2,001

Втора група

2. а)

5
1
25
133
; б)
; в)
; г)
33
26
64
224

3. а)

1
36
; б) 15; в) 2; г)
24
5

1
2
1
3
+
+
+
10 100 1000 10000

55. Сравняване и изобразяване на десетични
дроби

6. 36
7. 2250 g

7
8
; б)
4
15

2
5
7
5
;
+
; б) 2012 + +
10 100
10 100

6. 0,3; 0,5; 2,1; 12,3; 73,5; 0,02; 72,53; 1,35;
24,845; 13,5792

19
12

1. а)

7 12 25 12 345 3003 98123 8709
;
;
; ;
;
;
;
10 10 10 1000 100 1000 100

56. Сравняване и изобразяване на десетични
дроби. Упражнение
1. а) B е най-близо, а C е най-далече; б) между D
и C; г) не
2. 2,5 < 3,2 < 3,7 < 4 < 4,6 < 4,8 < 5,3 < 5,6 < 5,8
3. а) да; б) не; в) да; г) не
4. а) 1250 gr = 1,250 kg повече от 1 kg и 100 gr;
б) 1;
5. а) 2,03 < 2,13; б) 3,63 <3,64; в) 12,6 < 12,51;
г) 6,87 > 6,77; д) 6,46 > 6,36; е) 8,00 = 8
6. Събота

4. A > B > C
1
5.
6
6. 150
7. 2250 g
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61. Изваждане на десетични дроби

57. Закръгляване на десетични дроби.
Оценка на резултат

1. а) 43,1; б) 14,51; в) 14,51; г) 11,106; д) 24,223;
е) 1,8; ж) 59,907
2. а) 1; б) 4,315; в) 14,028; г) 129,221; д) 0,116
3. а) 0,5; б) 13,35; в) 30,88; г) 34,877; д) 9,77;
е) 0,1
4. а) 7,05; б) 3,76; в) 2,4; г) 18,75; д) 9,6; е) 4,63;
ж) 34,3
5. 10,7; 8,4; 6,1; 3,8
6. 2,365 t
7. Необходими са 256,68 m, остават 43,32.

1. а) 24; б) 1; в) 8; г) 1; д) 13; е) 17
2. а) 1,3; б) 6,4; в) 5,7; г) 76,6; д) 5,1; е) 0,7
3. а) 4,56; б) 4,88; в) 43,12; г) 0,01; д) 4,71;
е) 1,35
4. 5 kg
5. а) 5 t; б) 21 kg; в) 1343 km; г) 5 лв.
6. а) 5; 6; б) 5,85; 5,86

58. Събиране на десетични дроби
1. а) 19,52; б) 21,956; в) 27,43; г) 7,8; д) 4,64
2. а) 12,11; б) 45,151; в) 24,55; г) 775,376;
д) 28,56
3. 61,585 kg
4. 21,68 dm
5. 14 cm
6. 14,9 cm

62. Изваждане на десетични дроби.
Упражнение
1. а) 4,6; б) 5,8; в) 94,6; г) 10,6
2. а) 12,656 – 10,126 = 1,934; б) 232,54 – 122,61 =
= 9,93; в) 0,099 – 0,080 = 0,019
3. а) 1,22; б) 0,69; в) 4,227
4. 35,4 cm
5. 5,68 m
6. 42,96 kg
7. 3,37 m
8. Ще се увеличи с 23,25.
9. BCDE > ABCE > ACE. С 2,65 cm.

59. Събиране на десетични дроби.
Упражнение
1. а) 19,52; б) 21,956; в) 27,43; г) 7,8 д) 4,26;
е) 0,106; ж) 81,756; з) 89,88; и) 1253,8
2. а) 49,057; б) 41,75; в) 8,243; г) 28,332;
д) 18,027; е) 205,1
3. а) да; б) не; в) не
4. а) 39,7; б) 44,459
5. Квадрата
6. 187,5 t
7. 10,434 s
8. 5,3 km
9. Ще се увеличи с 28,05
10. 9,91 cm
11. а) S = 44; M = 54; L = 64; XL = 74; б) не

63. Събиране и изваждане на десетични
дроби. Намиране на неизвестно събираемо,
умалител, умаляемо
1. а) 7,05; б) 28,57; в) 17,035;
г) 160,625; д) 16,79; е) 3,78; ж) 2,32; з) 9,395
2. а) 1,15; б) 0,35; в) 0
3. 0,95; б) 6,77; в) 4; г) 0,79
4. 1,13
5. 10,94

60. Разместително и съдружително свойство
на действието събиране

6. 3,05
7. 6,25 dm

1. 1,89; 17,3; 86,29; 22,75; 121,306; 658,85; 12,53;
23,168; 26,3; 4,9
2. а) Равни са; б) Не са равни
3. 1,8; 8,0; 109,01; 35,8; 62,20; 52,831
4. а) 29,8751; б) 8,9; в) 12,9; г) 15,56; д) 26; е) 11
5. а) 29,8751; б) 2,063; в) 14,3481
6. 1,5 kg;
7. 3,4 kg;
8. Боян –123,7 m; Вили – 138,8 m; общо – 463 m

8. 42,5 cm
9. Ще се намали с 0,43.
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68. Умножение на десетични дроби.
Упражнение

64. Събиране и изваждане на десетични
дроби. Упражнение
1. Б) 9,465;

1. а) 82,6; б) 3,51; в) 8,68; г) 22,369248;
д) 8,92272;

2. В) 63,89;

3. а) 19,0442; б) 5,422; в) 59; г) 13,038;

3. А) 9,344;

4. а) и г);

4. Б) 5,2;

5. а) 145,8 cm2; б) 963,806 mm2; в) 262,3 dm2;

5. Г) 12,35 m;

6. 1,18;

6. Б) 5,2;

7. 44,5 km;

7. Б) 3,67 лв.;
8. В) 23.

8. 13,462 cm;

Практическа задача: а) Да си сглоби сам
етажерка; б) Ще спести 14,95 лв.

10. 84,64 m2; 84,15 m2; 79,8 m2;

9. 2, 34 . 5,2 = 12,168; 102 . 5,2 = 530,4;

65. Събиране и изваждане на десетични
дроби. Обобщение. Тестови задачи
1
не

2
да

3 4
А) А)

5
Г)

6
В)

7
Б)

8
Б)

9
28,15 km

69. Разместително и съдружително свойство
на действието умножение
1. а) 6,642; б) 6,84; в) 2,3256; г) 0,6642;
д) 6,642; е) 0,6642;

10
18

2. а) 0,511; б) 6,84; в) 2,3256; г) 9,603;

66. Умножение на десетични дроби с
естествено число

3. а) 2,1; б) 806,4; в) 10,34;
4. а) 4,23; б) 42,3; в) 37,4; г) 374;

2. а) 75,36; б) 28,14; в) 12, 25; г) 8,64; д) 394,415;
е) 0,028.

5. 25 лв.;
6. 2,983 km;

3. а) 31,05; б) 1,404; в) 4 320;
г) 168; д) 996,48; е) 2648.

7. 61,75 m2;

4. 90,75 m2

8. 45, 85 km;

5. 0,00064

9. а) 34,425; б) 63,7875; в) 9,675;

6. а) 65,1; б) 62,68; в) 29,72

Практическа задача: 6 kg лак.

7. Да.

70. Разместително и съдружително свойство
на действието умножение. Упражнение

Практическа задача: Максималната чистота на
сърдечния пулс на Петър може да бъде 176,8, а
на баща му – 150,45.

1. а) 5; б) 50,96; в) 2,32;
2. 2,44 лв.

67. Умножение на десетични дроби

3. 3 кутии;

1. а) 14,808; б) 129,472; в) 0,13813; г) 2005,83;
д) 0,13713; е) 2005,83;

4. А) 3,79;

2. а) 0,2106; б) 0,0307;
в) 0,0000968; г) 0,00012;

5. В) 5,8927;

3. а) 152,9462; б) 152,9462;

7. В) 5;

в) 152,9462; г) 1,529462;

8. А) 8;

4. а) 220 km; б) 605 km;

9. Б) Ще се увеличи 2 пъти;

5. 0,03; 0,036; 0,0432; 0,05184; 0,062208;

10. Да, да, да, да, не.

6. Г) 21,6;

6. 6,25 m ; 0,1024 m ;
2

2

7. 296,225 m2;
8. 196,05 km.
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75. Действия с десетични дроби.
Разпределително свойство на умножението

71. Деление на десетична дроб с естествено
число

1. а) 9,9948; б) 5,9; в) 0,49; г) 18,24; д) 3,76;
е) 41; ж) 10,9;
2. а) 3,7424; б) 10,8;
3. а) 114; б) 25,92;
4. а) 5,9; б) 18,53; в) 57,6;

2. а) 1,75; б) 4,5; в) 7,2; г) 1,5;
д) 6,25; е) 21,5; ж) 7,5;
3. а) 4,1; б) 2,05; в) 4,03;
г) 11,03; д) 2,06; е) 5,02; ж) 3,07;
4. а) 0,25; б) 2,05; в) 0,045;
г) 0,2001; д) 2,01; е) 0,81; ж) 0,02;

76. Действия с десетични дроби. Упражнение
1. а) 5; б) 0,32; в) 227,76;
2. а) 203,1; б) 14; в) 1,935;
3. В) 5,10 лв.;
4. В) 2,65 лв.;
5. а) 3,35; 3,984; б) 13,28; 12,864; в) 0,416; г) не;
6. а) 1; б) 20,19;

5. 2,3 m;
6. 4,5 m;

72. Умножение и деление на десетична дроб
с 10, 100, 1000 и т.н. Преминаване от една
мерна единица в друга
2. а) 267; б) 1700; в) 89,7; г) 4534000;
3. а) 0,000435; б) 0,010034;
в) 1,07876; г) 0,001876;
4. а) 2,56 m = 256 cm = 2560 mm;
б) 0,05 km = 50 m = 5000 cm;
в) 0,2 m = 2 dm = 20 cm;
г) 546 mm = 54,6 cm = 5,46 dm;
д) 89 dm = 8,9 m = 0,0089 km;
е) 789 g = 0,789 kg = 0,000789 t.

77. Действия с десетични дроби. Намиране
на неизвестен множител, делимо и делител
2. а) 3,125; б) 0,9; в) 2; г) 90; д) 40; е) 2,1;
ж) 12,04; з) 35; и) 8,66; к) 5,5; л) 2,3;
3. 20;
4. 1,5;
5. 18,25;
6. 0,18 kg;

78. Действия с десетични дроби. Намиране
на неизвестен множител, делимо, делител.
Упражнение

73. Деление на десетична дроб с десетична
дроб
1. а) 1,44; б) 107; в) 8,92; г) 184; д ) 2460;
е) 1742,26;
45
31
115
2174
2. а)
; б)
; в)
; г)
;
7
9
4
7

д)

1. а) 0,04 б) 21,44; в) 68,4; г) 10,9; д) 7100;
е) 2,04; ж) 3,76;
2. а) 1,2; б) 4,5; в) 1; г) 14,25; д) 58, 029;
е) 214;
Практическа задача: ≈ 160,20 лв;

2026
87113
; е)
;
9
50

79. Превръщане на десетични дроби в
обикновени и на обикновени дроби в
десетични

3. 2,7
4. а)

1
304
; б)
; в) 9162;
310
57

1. а) 4,5(6); б) 12,(45); в) 7,(1); г) 0,13(45);
2. а) и б);
3. 0,(45); 0,4(2); 0,07(7); не е периодична;
4. а) 1,(3); б) 0,4(6); в) 0,857142...;

5. 14 km/h; 10 km/h;

74. Деление на десетични дроби. Упражнение
1. а) 0,03; б) 40,5; в) 9; г) 0,09;
3. а) 1,22; б) 57,9; в) 41; г) 20,01;
4. а) 0,54 dm; б) 4,5 dm; в) 9 dm; г) 1 dm;
5. 9 топки;
6. 3000 крачки, 150 минути;
Практическа задача: 170 плочки

80. Превръщане на десетични дроби в
обикновени и на обикновени дроби в
десетични. Упражнение

1. а) 4,9; 0,07; 35,9; 0,001; б) 0,75; 0,4; 1,4; 0,129;
в) 0,(18); 0,83720..; 0,4832; 3,34;
3 43
51
34
133
2. ;
;
;3
; 65
;
10 100 1000 100
1000

87

27

84. Процент. Упражнение

44
278
23
; 358
; 7860
;
100
1000
100

1. А);
2. Б);
3. А);
4. Б);
5. Г);
6. 10%;
7. 14; 7;
8. 4,8 °C

3. а) 3; б) 8,25; в) 1;
4. а)

39
125
81
; б)
; в)
;
128
81
200

5. а) 0,48; б) 7; в) 1; г) 1,195; д)
ж)

75
; е) 9;
7

85. Проста лихва

140
27
600
164
; з)
; и)
; к)
;
39
20
169
7

1. 1522,5 лв.;
2. 2000 лв.;
3. а) 208,4 лв.; б) 2084 лв.; в) 2605лв; г)18 072 лв.;
4. 47 665 лв.;
5. 3138 лв.;
6. 261 лв.;
7. а) 4000; б) 25 920 лв.;
8. 1499,43 лв.;

6. 1,46;
7. а) 19,5 часа; б)

52
; в) 2;
15

81. Използване на калкулатор. Приложение
2. а) 6,556613; б) 110,3103246; в) 4122,826608;
г) 75573,22651; д) 10964,618;
е) 2, 9620368;
3. а) 13,907; б) 39,0193; в) 4529,39894;
г) 1,7162;
4. а) 120,74; б) 9,00375; в) 5,2; г) 2,2636097;
5. а)768,402221; б) 777,0209; в) 1292,0432;
г) 1636,118032;
6. а) 4,68; б) 9,826086956;
7. 10 лв. 20 ст;
8. 0,505 kg;
9. 295 650 000 m\s;
10. 384 345 km;

86. Проста лихва. Упражнение

1. 2%;
2. 104 000; 10 816;
3. а) 2587,5 лв.; б) 12 420 лв.; в) 124 080 лв.;
г) 67,21 лв.;
Практическа задача: 207 лв.; 2145 евра;
≈ 1,5 евра;

87. Четене и интерпретиране на данни.
Работа с таблици
1. Неделя; сряда;

82. Процент. Основни задачи

88. Представяне на данни. Работа с диаграми

1. 8 лв.; 6 m; 39,1 km; 5,6 g; 6 kg; 6 L;
2. а) 160; б) 40; в) 20;
3. а) 25%; б) 100%; в) 6%;
4. 65 %;
5. 47%;
6. 25%;
7. 20%

3. 50; 600;

90. Действия с десетични дроби. Обобщение
1. 16,669 kg;
2. 6,2 лв.;
3. 9,5 cm2; 70,2 m2

91. Действия с десетични дроби. Обобщение
3. а) 3500; б) 30%; в) 25%;
4. 2142,45 лв.;
5. а) 0,2 < 0,7; б) 4,5 > 3,8; в) 0,654 < 0,66;
г) 0,90 = 0,9; д) 2,88 < 12,5; е) 3,12 > 3,02;
ж) 0,34 > 0,100; з) 1,8 = 1,80; и) 3,2223 > 2,2222;
к) 1,23 < 1,32; л) 2,5 > 0,25; м) 2,09 < 2,091;
6. 35 817 евро;
8. а) 1,2; 6,3; 72,3; 12,9; 112,9; 100,2; 0,9;

83. Процент. Упражнение
1. Г);
2. Г);
3. Б);
4. Г);
5. а) 28%; б) 18;
6. а) 16,8 km; б) 54,6 km;
7. 3900 лв.;
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б) 0,12; 6,24; 9,20; 10,23; 32,35; 56,33; 9,23;
10. 2,75 km\h;
12. Марица;

6.

92. Десетични дроби
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б)

В)

В)

А)

В)

Г)

Г)

Б)

А)

Б)

AP

PQ

PB

AB = AP + PB

PAPQD PPBCQ PABCD

1 cm

2 cm

2 cm

3 cm

6 cm

8 cm

2 cm

1 cm

4 cm

6 cm

6 cm

10 cm 14 cm

10 cm

7. 20 пълни и 12 половинки
98. Лице на правоъгълен триъгълник

11. 24 лв.;
12. 206,4;
13. 3%;
14. 3105 лв.;
15. Тодорова; 60%

2.

ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
93. Основни геометрични фигури
3. 42 cm;
4. а) 60°; б) 150°

а

b

S

7 cm
1,5 dm

7 cm
9 cm

24,5 cm2
67,5 cm2

6
m
5

6m

3,6 m2

4m
7 cm

3,1 dm
16 dm

0,62 m2
5,6 dm2

3. 11,66 dm2
4. 14,4 cm2
5. 28 cm2
6. 19 cm2

94. Перпендикулярни прави. Разстояние от
точка до права
3. 4,5 cm и 2 cm;
4. а) 5 cm;
5. Да.

99. Лице на триъгълник

2. а) 60cm2; б) 1,6 m2; в) 20 cm2; г) 3,6 cm;
д) 8 mm; е) 12,8 m; ж) 1,25 cm2; з) 2,5 m; и) 7 cm;
5. a) не се променя; б) ще се увеличи два пъти;
в) ще се увеличи 1,5 пъти

95. Триъгълник. Видове триъгълници.
Елементи на триъгълник
1. а) 10,2 cm; б) 6,2 dm;
2. 17 dm;
3. 18 cm;
4. 3 cm, 4 cm и 5 cm.

100. Лице на триъгълник. Упражнение
1. а) 48 dm2; б) 6,4 dm
2. 60 cm
3. 72 cm
4. 66 dm
5. 12 cm2, 4,8 cm
6. 2,4 cm
7. 0,6 dm , 0,96 dm, 0,4 dm, 1,2 dm
8. а) 4 cm2; б) 4 cm2
9. 4,8 cm2 и 2,4 cm2
10. 2 cm и 5,2 cm
13. 4,2%
5
14.
9

96. Височини в триъгълник

3. ∆ABC, ∆AHC, ∆ALC, ∆LBC, ∆LHC, ∆HBC
4. а) HE, AG, BF; б) HF, CG, BE; в) AG, BG,
височината от връх G не е построена.

97. Лица на равнинни фигури. Мерни
единици за лице
2. а) 20000 cm2; б) 56 cm2; в) 2,4 cm2;
г) 980 000 cm2
3. ≈ 658 783 km2;
4. 5200 m2 = 5,2 dka
5. 5220 m2

101. Триъгълник. Тестови задачи
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б)

Г)

Г)

А)

Б)

Г)

В)

Б)

42 cm2

90 dm2

110. Основни геометрични фигури.
Обобщение

102. Успоредни прави
3. 1 м. ед. или 7 м. ед.
4. 1,5 cm или 6,5 cm
5. 12 cm2
6. 8 cm2

1. В)
2. 19,2 dm2
3. Б)
4. А)

103. Успоредник. Ромб

5. 32 m

3. а) 12 cm; б) 22 cm; в) 21,2 dm; г) 36,4 cm
4. 0,8 dm и 1,6 dm
5. 19,6 dm или 21,2 dm
6. a) 87 m; б) 30 колчета
7. 36,8 cm
8. 8 cm

6. 72 dm
7. 90 cm2; 44 cm
8. 15 cm
9. a) 21 cm2; б)

104. Лице на успоредник

111. Основни геометрични фигури. Тестови
задачи

2. 28 cm и 42 cm
4. 2,4 cm и 1,6 cm
2

2

105. Лице на успоредник. Упражнение
2. а) 102 cm ; б) 36 mm; 40,5 mm ; в) 8 cm; 4,8 cm;
38,4 cm2; г) 11 dm; 44 dm
3. 47,4 cm2
4. б) 12 cm
5. a) не се променя; б) ще се увеличи 1,5 пъти
2

7.

10
cm
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9а

9б

10

В)

Г)

А)

Г)

В)

Б)

А)

Б)

12 cm

9,6 cm

36 тухли

2

112. Куб. Елементи. Развивка
2. 72 dm
3. 3 mm
7. 144 cm

113. Лице на околна повърхнина и на
повърхнина на куб

195
16

106. Трапец. Видове трапеци. Обиколка на
трапец

1. а) 12,96 cm2; 19,44 cm2; б) 4 dm; 64 dm2; в) 1,5 m2
2. 150 cm2

3. 30,1 cm
4. 3 cm

3. 11,76 m2
4. а) ще се увеличи 4 пъти; б) ще намалее 4 пъти

107. Лице на трапец
1. а) 39 cm2; б) 225 cm2; в) 76,26 cm2 ; г) 33,6 cm2
2. 15 cm
3. 48 cm2 и 64 cm2
4. 35 dm

5. 150 dm2
6. 76,5 g
7. 268,5 cm2

114. Обем на куб. Мерни единици за обем

108. Лице на трапец. Упражнение

1. а) 27 cm3; б) 1000 cm3; в) 1,728 cm3;
8
г)
cm3;
125

2. 5,2 cm
3. a) 9 cm2; б) 12 cm2 и 3 cm2
1
4.
; 1870 m2
12

5. а) ще се увеличи 8 пъти;
б) ще се увеличи 27 пъти

109. Лица на геометрични фигури,
съставени от изучените фигури

6. 0,729 L

2. 14,7 cm2
3. Не, необходими са 333 g.

7. 25 cm2 и 60 cm
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119. Правоъгълен паралелепипед и куб.
Практически задачи

115. Правоъгълен паралелепипед. Елементи.
Развивка
5. б) 12,8 cm; в) 4,48 cm2; г) 37,12 cm2

2. 6

6. За B: 2x4x4; за C: 2x4x6

4. а) 60 cm3; б) 96 cm3;

7. Два правоъгълника с размери 12 cm и 10 cm.

5. а) 8; б) 24; в) 24; г) 8
6. а) 35; б) 61 cm2 – зелена; 20 cm2 – червена;
5 cm2 – бяла.

116. Лице на околна повърхнина и на
повърхнина на правоъгълен паралелепипед

7. 0,125 cm

1. а) 56,4 cm2; 66 cm2; б) 69,16 dm; 110,56 dm2

8. 15 m3

2. а) 88 cm2; б)10 m2; в)74,3 dm2

9. 8

3. 818

120. Правоъгълен паралелепипед и куб.
Тестови задачи

4. 280 dm2
5. 9 cm

1
А)

6. 15 cm2
7. 174 cm2; 205 cm2

117. Обем на правоъгълен паралелепипед

2
А)

3
В)

4
Г)

5
В)

6
А)

7
Б)

9
10
324 cm2; 32
474 cm2 dm3

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

1. а) 108 cm3; б) 480 cm3;

121. Делимост

2. а) 7; б) 43
4. 6 dm

2. Б)

5. 1425 dm3

4. Г)

6. 6000 cm3; и 5625 cm3;

6. В)

7. 10,12 L

122. Обикновени и десетични дроби

8. 30 cm3

1. А)
2. Б)

118. Правоъгълен паралелепипед и куб.
Обобщение

3. Г)

1. А)

4. А)

3. В)

5. А = 2,1; В = 2,2; А < В
6
6. А = 8; В = 6 ; А > В
7
7. А)

4. 52,8 cm3;
5. Б)
6. а) 21,8 m; б) 20,4 m2; в) 135,16 m2; г) 175,96 m2

8. А)

7. 108 cm ; 49,5 cm
2

3

9. Г)

8. 160 cm ; 200 cm
3

8
А)

2

10. Г)

9. 1000

123. Част от число и процент

10. 96 cm2

1. В)

11. 22 500 cm3; 3900 cm2

2. Б)

12. a) 2 500 000 L ≤ V ≤ 3 750 000 L;
б) 260 часа и 25 минути

3. 36 победи
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4. 14

1
3. а) 117 dm2; б) 9,75 dm; в) 7
dm
167
4. Б)
5. а) 160 dm2; б) 8 dm; в) 48 dm2
6. В)
7. А)
8. А)
9. А)
10. Б)
11. А)
12. а) 1000 dm3; б) 5 dm; в) 700 dm2; г) 700 dm2

5. 49 km
6. Б)
7. 40%
8. В)
9. 40%
10. а) 60%; б) 50%; в) 40%; г) 48%
11. а) 200 участници; б) 40 медала; в) 20%;
г) 60%
12. а) 75 книги; б) 40%; в) със 100%; г) с 25%;

125. Изходно равнище. Тестови задачи

124. Геометрични фигури и тела
1. В)
2. а) 0,96 cm2; 0,3 cm2; 0,18 cm2; б) 0,96 cm2;
в) 40%; г) 0,96 cm
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1

2

3

4

5

6

7

8

А)

А)

В)

В)

В)

В)

В)

А)

9

10

150 cm2 60 km,
40%
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